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Vispārīga informācija lietotājiem 
 

Displeja novietošana un uzturēšana 
 Nenovietojiet SMART interaktīvo displeju vietās, kur tas var tikt mehāniski traumēts (ar durvīm 

vai ar kādu citu priekšmetu), kā arī putekļainās telpās vai vietās ar stipru vibrāciju. 

 Vēlams izvairīties no vietām ar spilgtu un tiešu apgaismojumu. 

 Nenovietojiet SMART displeju tuvu vietai, kur ēkā ienāk elektrības padeve. 

 Parūpējieties, lai būtu iespējama laba ventilācija, nenovietojiet displeju ciešās nišās, neaizsedziet 

tā aizmuguri. 

 Displejam jāatrodas sausās telpās, labi vēdināmās telpās. Displeju nevajag ievietot ciešās nišās un 

nevajag aizsegt tā aizmuguri.  

 Nenovietojiet smagus priekšmetus uz elektrības vada. 

 Ja stikls ir bojāts, nepieskarieties šķidrajam kristālam. Lai novērstu traumas, uzmanīgi rīkojieties 

ar saplēstā stikla fragmentiem, kad tos savācat. 

 Atvienojiet elektrības vadu un meklējiet palīdzību, ja: 

o bojāts elektrības kabelis, barošanas bloks vai spraudnis 

o displejā iekļuvis šķidrums 

o displeja iekšpusē nonākuši jebkādi objekti  

o displejs ir nokritis 

o radušies strukturāli bojājumi, piemēram, plaisāšana 

o precīzi izpildot ekspluatācijas instrukciju, displejs tomēr darbojas neparedzēti 

 

Iespējas un uzbūve 
 iQ funkcija nodrošina iespēju savienot ierīces mērķtiecīgam darbam ar mācību materiāliem.  

 Pieskāriena atbalsts nodrošina visu darbību veikšanu, izmantojot pirksta vai delnas pieskārienu. 

Atkarībā no konkrētas sērijas displeja, pie tā vienlaikus var strādāt vairāki cilvēki.  

 Digitālās tintes izmantošana ļauj veidot, anotēt, papildināt mācību materiālus ar displeja 

rakstāmrīkiem un nodzēst uzrakstīto ar plaukstu, rakstāmrīka otru galu vai dzēšamrīku, ja tāds 

pieejams konkrētajam modelim. 

 Iebūvēti skaļruņi nodrošina skaņai augstu kvalitāti.  

Rakstīšanai uz displeja izmanto rakstāmrīkus. Ar pirkstu un plaukstu notiek objektu pārvietošana 

un dzēšana.   

 

Ieslēgšana un izslēgšana 

Displeju ieslēdz un izslēdz ar pogu  

Ja displejs atrodas gaidīšanas režīmā (Standby), tas ieslēdzas, ja cilvēks atrodas 5 m attālumā. Ja 

sensors nekonstatē cilvēka klātbūtni, displejs atgriežas gaidīšanas režīmā.  
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Failu kopīgošana 
 

Notebook failu koplietošana ar SMART interaktīvo displeju 
1) Atver Player aplikāciju uz interaktīvā displeja; 

2) Datorā atver sagatavoto SMART Notebook materiālu, izvēlas Fails/ Koplietot… 

3) Atvērtajā dialoga logā izvēlas Koplietot ar SMART tāfeli 

4) Sarakstā atrod tāfeli, ar kuru kopīgo failu; 

5) Ja sarakstā tāfeles nav, tad izvēlas Pievienot tāfeli un ievada četrzīmju kodu*. 

 

Citu failu koplietošana ar SMART interaktīvo displeju 
1) Atver Player aplikāciju uz interaktīvā displeja; 

2) Datorā atver vajadzīgo failu ar atbilstošo aplikāciju (MS Word vai Adobe Reader u.tml.) 

3) Izvēlas Fails/ Drukāt … 

4) Sadaļā Printeri izvēlas Send to SMART Cloud; 

5) Izvēlās Drukāt. Norāda Share to the Notebook Player App. 

6) Sarakstā atrod tāfeli, ar kuru kopīgo failu; 

7) Ja sarakstā tāfeles nav, tad izvēlas Pievienot tāfeli un ievada četrzīmju kodu*. 

 

*Kodu ģenerē SMART interaktīvais displejs SMART Notebook pleijera vidē (aplikācijā Player). 

Kopīgotie faili atrodami failu bibliotēkā. Ja šos failus aktivizē, tie atveras SMART Notebook pleijera vidē, 

tādēļ tie visi ir ar paplašinājumu *notebook bez nosaukuma (untitled).  

Failu bibliotēkā failiem var mainīt nosaukumus (uzspiežot uz nosaukuma, tur parādās kursors) un veidot 

jaunas mapes failu strukturēšanai.  

Uzspiežot tieši uz faila ikonas, fails tiek atlasīts un to iespējams izdzēst.  
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Darbs ar iQ displeju 
 

Displeja ekrāni, režīmi un bibliotēkas  
Sākuma ekrāns satur informāciju par biežāk izmantotajiem failiem un iecienītākajām aplikācijām. 

Displeja fonu var mainīt un personalizēt.  

Aplikāciju bibliotēkā (Apps) atrodas interneta pārlūks, SMART Notebook pleijeris, un baltās tāfeles 

aplikācija. Ir iespēja pievienot papildus SMART aplikācijas vai aplikācijas no interneta.    

Failu bibliotēkā (Files) atrodas gan SMART Notebook sagatavotie un ar displeju kopīgotie mācību 

materiāli, gan baltās tāfeles režīmā izveidotie mācību materiāli, gan citi kopīgotie materiāli.  

Baltās tāfeles (Whiteboard) režīmā nodarbības gaitā iespējams strādāt ar digitālajiem 

rakstāmrīkiem, rakstīt, zīmēt vai dzēst, kā arī saglabāt izveidoto materiālu, lai atgrieztos pie tā citā 

nodarbībā vai nosūtīt to uz nodarbības dalībnieku viedierīcēm vai datoriem, izmantojot īpašu 

SMART kapp aplikāciju. 

SMART Notebook pleijera vidē (Player) var aplūkot failu bibliotēkā pieejamos materiālus (sk. Failu 

kopīgošana 4.lpp.) un anotēt tos ar digitālo tinti, izmantojot displeja rakstāmrīkus. Pleijera vidē 

iespējama līnijas krāsu izvēle, kā arī tukšas lapas vai balsošanas aktivitātes pievienošana. Savukārt, 

ar SMART Notebook veidotajiem mācību materiāliem var pilnvērtīgi  

Interneta pārlūks (Browser) ļauj piekļūt interneta resursiem tieši no displeja, izmantojot bezvadu 

režīmu (Wi-Fi).  

Datora pieslēgšanas gadījumā var strādāt ar jebkuru datorā instalēto programmatūru, projicējot 

visu datorā ekrānā redzamo uz displeja ekrāna. 

Ekrāna kopīgošana iespējama ar jebkuru viedierīci, kura pievienota tam pašam bezvadu tīklam, 

kuram pievienots displejs.  

 

Baltās tāfeles režīms 
Baltās tāfeles režīmā izmanto displeja komplektācijā esošos rakstāmrīkus, lai rakstītu, zīmētu, 

risinātu u.t.t. Kad darba lapa aizpildīta, to saglabā, izmantojot pogu  Ar pirkstu pārvieto 

pabeigto darba lapu pa kreisi (pārvietošanas laikā redzams rūtiņu tīkls, kas palīdz orientēties) un 

turpina strādāt uz nākamās darba lapas. Visas saglabātās darba lapas (kā viens fails) nonāk failu 

bibliotēkā, no kuras šo failu var atvērt un turpināt vai papildināt.  

Ja nodarbībā vēlas iesaistīt dalībniekus, viņiem vajadzīgas viedierīces, kuras nodrošinātas ar 

internetu. Nodarbības vadītājam viedierīcē nepieciešams ieslēgt Bluetooth un aktivizēta aplikācija 

SMART kapp, ar kuru noskenē ekrāna QR kodu.  
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SMART kapp app 

 

Nodarbības vadītājam mobilajā telefonā vai planšetdatorā nepieciešamo aplikāciju SMART kapp var 

uzinstalēt no Apple App Store vai Google Play. Izmantojot aplikāciju, nodarbības vadītājs skenē QR kodu 

un pieslēdzas SMART kapp displejam baltās tāfeles režīmā. 

 

Prasības viedierīcēm 
 

Apple 

iOS 8.1 vai jaunāka 

50 MB krātuve 

iPhone 4S vai jaunāks 

trešās paaudzes iPad vai jaunāks 

pirmās paaudzes mini iPad vai jaunāks 

piektās paaudzes skārienjutīgais iPod vai jaunāks 

 

 

Android 

Android 4.4.4 (KitKat) vai jaunāka 

50 MB krātuve (telefonā vai SD karte) 

1024 MB RAM 

720 p vai augstāka ekrāna izšķirtspēja 

Bluetooth 2.1 + EDR 

3 megapikseļi vai labāka aizmugures kamera 

(vēlams) 

Dalībnieku uzaicināšana 

Nodarbības vadītājs ar savu viedierīci pieslēdzas displejam, spiež uz ikonas Uzaicināt un izvēlas Nosūtīt 

saiti (Send Link) uz e-pastu vai izmantojot jebkuru sociālo tīklu iespēju (WhatsApp u.t.t). 

 

Rakstīšana mobilajās ierīcēs 
Rakstīt ar melnu tinti 
 
Rakstīt ar sarkanu tinti 
 
Dzēst  
 
Pārvietot lapu 
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SMART Notebook Player 

Šī aplikācija nodrošina iespēju apskatīt kopīgotos failus (kā attēlus) un veikt anotācijas , ir iespēja 

pievienot tukšu darba lapu  un balsošanas aktivitāti “Izplatiet to!” (Shout it out!). Par šīs aktivitātes 

izmantošanu vairāk informācijas vietnē www.smartboard.lv sadaļā Klientu atbalsts/ Lietotāja 

rokasgrāmata/ Jaunas SMART Notebook 15.1 iespējas. 

https://smartboard.lv/klientu-atbalsts/jaunas-aktivitates-ar-lesson-activity-builder-nodarbibu-aktivitasu-

veidotajs/. 

Pa pleijera vidē atvērtā materiāla darba lapām pārvietojas sekojoši: 

 

Mācību materiālos, kuri sagatavoti ar programmatūru SMART Notebook, var strādāt ar visām iespējām – 

pārvietot atsevišķus objektus darba lapās, izmantot SMART Lesson Activity Builder aktivitātes, veikt 

novērtējuma testus, kas sagatavoti ar SMART response 2 u.t.t.  

 

Darbs ar interneta pārlūku 
Izmantojot pieeju interneta pārlūkam (Browser), var piekļūt interneta resursiem. Iespējams demonstrēt 

attēlus, tekstus, atskaņot audio un video ierakstus. 

Šajā gadījumā, pieskaroties ar rakstāmrīku ekrānam, iespējams iegūt ekrānšāviņu ar to, kas konkrētajā 

brīdī bija redzams attēlā. Iegūto ekrānšāviņu iespējams anotēt ar digitālo rakstāmrīku un saglabāt failu 

bibliotēkā.  

 

Zibatmiņas izmantošana 
Ja displejam pievieno zibatmiņu, tajā esošie faili ir redzami displeja failu bibliotēkā. Šos failus var atvērt 
SMART Notebook pleijera vidē demonstrēšanai un anotēšanai ar šajā vidē pieejamajām iespējām.  

  

http://www.smartboard.lv/
https://smartboard.lv/klientu-atbalsts/jaunas-aktivitates-ar-lesson-activity-builder-nodarbibu-aktivitasu-veidotajs/
https://smartboard.lv/klientu-atbalsts/jaunas-aktivitates-ar-lesson-activity-builder-nodarbibu-aktivitasu-veidotajs/
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Datora pieslēgšana 
Datora pieslēgšanai paredzētas īpašas pieslēgvietas (iespējams pieslēgt vairākus datorus): 

 

Lai strādātu ar datoru, sākuma ekrānā sadaļā Input izvēlās konkrēto pievienoto datoru.  

Strādājot ar displejam pieslēgtu datoru, var izmantot izglītības programmatūru komplektu SMART 

Learning Suite: 

1) strādāt ar SMART Notebook, kas ļauj ērti un kvalitatīvi veidot materiālus dažādu mācību 

priekšmetu stundām. Ātri un vienkārši ar ievērojamu paņēmienu klāstu skolotājs var izveidot 

papildinājumus vielas skaidrojumam un iesaistīt skolēnus aizraujošās aktivitātēs, kuras palīdz 

labāk izprast un apgūt mācību vielu. Jāņem vērā, ka, strādājot tiešsaistē, katram skolēnam var 

sagatavot individuālu uzdevumu, jo katrs varēs strādāt ar savu darba lapu, kas līdz šim nebija 

iespējams. 

2) izmantot nodarbību aktivitāšu veidotāju SMART Lesson Activity Builder, ar kuru var sagatavot 

daudzveidīgus interaktīvus uzdevumus skolēnu zināšanu pārbaudei. Uzdevumus skolēni var pildīt 

ar personālajiem datoriem, viedtālruņiem vai planšetdatoriem. Arī šos uzdevumus var sagatavot 

individuālam darbam, tādējādi realizēt diferencētu pieeju mācību materiālam. 

3) veikt gan formatīvo, gan summatīvo skolēnu zināšanu novērtēšanu ar SMART response 2, lai 

iegūtu mācību procesā tik būtisko atgriezenisko saiti. Skolēni atbild uz jautājumiem, izmantojot 

personālos datorus vai mobilās ierīces (viedtālruņus un planšetdatorus), un saņem savu atbilžu 

procentuālu novērtējumu. Skolotājs eksportē pārskatu par visiem vērtējumiem MS Excel formātā. 

Šajā gadījumā darbs notiek ar pievienoto datoru, taču datora ekrānā redzamais tiek projicēts uz displeja 

ekrāna.  

Vairāk informācijas par iepriekš minētajām iespējām vietnē www.smartboard.lv sadaļā Klientu atbalsts/ 

Lietotāja rokasgrāmata.  

Izmantojot jebkuru datorā instalēto programmatūru (MS Word, MS Excel, MS Power Point u.t.t.) vai 

interneta pārlūku, viss tiek projicēts uz displeja ekrāna, tādēļ ir iespējams izmantot displeja rakstāmrīkus 

un projicētajos materiālos veikt anotācijas ar digitālo tinti.  

 

Ekrāna kopīgošana 

Ar displeju iespējams kopīgot viedierīču ekrānus. Uz ekrāna jāizvēlas  un ekrāna kopīgošanas režīms 

savā viedierīcē. Vairāk palīdzības par konkrētu viedierīci var saņemt turpat displeja ekrāna kopīgošanas 

režīmā, norādot savas viedierīces operētājsistēmu.  

http://www.smartboard.lv/
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Viss par darbu ar SMART interaktīvo displeju 
Informācija angļu valodā pieejama ražotāja SMART Technologies mājas lapā www.smarttech.com 

atbalsta sadaļā Support/ Product Support/ Displays. Katra displeja modeļa izmantošanai ir savas 

specifiskas īpašības, taču vairākums aprakstīto iespēju ir kopīgas.  

https://support.smarttech.com/docs/hardware/displays/smart-board-6000/en/home.cshtml  

                                                        

 
https://support.smarttech.com/docs/hardware/displays/smart-board-7000/en/home.cshtml  

 

 

https://support.smarttech.com/docs/hardware/displays/smart-board-mx/en/home.cshtml 

 

6000 sērija  

MX sērija  

7000 sērija  

http://www.smarttech.com/
https://support.smarttech.com/docs/hardware/displays/smart-board-6000/en/home.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/hardware/displays/smart-board-7000/en/home.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/hardware/displays/smart-board-mx/en/home.cshtml

