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TurningTechnologies (2011)  Vse pravice pridržane. 
Vsebino tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati, pošiljati, 
shranjevati ali prevajati v druge jezike v katerikoli obliki, brez pismene 
odobritve od strani podjetja TurningTechnologies. 
TurningTechnologies, Interwrite, Interwrite Workspace in Interwrite 
Mobi so registrirane blagovne znamke. DualBoard je blagovna znamka 
podjetja TurningTechnologies.    
TurningTechnologies ponuja učiteljem široko paleto programske in 
strojne opreme, kot so odzivniki, interaktivne table in prenosne 
interaktivne tablice. Naše rešitve pomagajo pri interaktivnem pouku v 
več kot 500.000 učilnicah po celem svetu. 
 Spodbujamo vas, da nas obiščete tudi na spletni strani: 
 www.turningtechnologies.com, kjer bodo morebitni popravki iz te 
knjižice z navodili. 
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Opozorilo!  

 
• V izogib poškodbam, vas ali opreme, sta potrebni dve osebi za 

montažo  DualBoard interaktivne table na steno ali stojalo. 
• Nastavitev višine table na stojalu lahko opravi ena sama oseba. 

Pred nastavitvijo, zaklenite kolesa na stojalu, tako da pritisnete 
zavorne ročice na posameznih kolesih navzdol ali porinete stojalo 
ob steno. 

• Stojalo interaktivne table vedno postavite na ravno površino, da se 
izognete prevrtanju le tega. 

• Preden premikate stojalo, spustite tablo na najniži nivo. 
•     Ne obešajte predmetov na interaktivno tablo  DualBoard. 
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1. Poglavje: Uvod 
Osnovne informacije 

Tabla DualBoard je center vsake interaktivne učilnice. Trpežne šolske table, ki vsebujejo TurningTechnologies patentirano tehnologijo z močno, vzdržljivo površino. Uporabljena samostojno ali skupaj s tablico MOBI®, prinaša najbolj efektivno interaktivno, kolaboracijsko okolje, pa naj bo to učilnica, sejna soba ali oddaljeni poslušalec na drugi strani sveta.   V tem priročniku boste spoznali kako različne so lahko postavitve vaše table DualBoard, prilagojene vsakršnem načinu predstavitev. Podrobno je opisana različna dodatna oprema. Nekatera izmed njih je standardna DualBoard oprema, kot na primer elektronska pisala, druga oprema je kot opcija. Ko je vaša tabla DualBoard montirana, je povežemo s računalnikom, bodisi preko kabla (serijski ali USB) ali brezžično, z pomočjo RF sprejemnega kompleta. Program Workspace® skrbi za povezavo računalnika in table DualBoard, nadzira njeno delovanje ter ponuja učinkovita orodja za doseganje interaktivne izkušnje.  Za uzpostavitev komunikacije z vašo tablo DualBoard in njeno kalibracijo boste uporabili orodja programa Workspace®. Kalibracija zagotavlja, da se kazalec na projicirani sliki ujema z vrhom elektronskega Interwrite pisala na pisalni površini table. Program  Workspace® omogoča uporabo table DualBoard v enem od dveh osnovnih načinov dela:    Način šolska tabla omogoča enostaven zajem pripomb, risb ali izračunov na vaši tabli DualBoard, za tiskanje ali nadaljnjo elektronsko obdelavo zajetih pripomb. Za ta način dela, rabite samo vašo tablo DualBoard in seveda, računalnik.   V Interaktivnem načinu boste lahko izkoristili vse možnosti, ki jih ponuja sistem Interwrite. Za Interaktivni način potrebujete vašo tablo DualBoard, računalnik in video projektor. Video projektor je povezan z računalnikom tako, da lahko projicira vsebino zaslona na aktivno površino vaše table DualBoard. Ko je priključena, vaša tabla DualBoard 
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deluje kot vhodna naprava za računalnik. 
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Kaj je v škatli 
Odprite embalažo in odstranite škatlo s pripomočki. Pustite tablo v 
embalaži dokler ne pripravite vse potrebno za montažo.  
Spodaj so navedeni sestavni deli kompleta  vaše table DualBoard:  

 DualBoardTM tabla 
 2 x Interwrite pisala 
 WorkspaceTM CD 
 Interwrite Content CD 
 USB kabel 
 Serijski kabel 

 Vodila kablov 
 Napajalnik 
 Adapterji za napajalnik 
 Pritrditveni ploščki 
 Stenski nosilec 
 Navodila za uporabo  Navodila za montažo so podana v priročniku "Dualboard kratka navodila za zagon". Za instalacijo Workspace programske opreme se je potrebno prijaviti v sistem kot Administrator.  DualBoard 

Tabla DualBoard je enostavna za uporabo. Po uspešni montaži, enostavno pritisnite na stikalo za vklop, ki se nahaja na desnem robu table.    
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DualBoard meni 
Tabla DualBoard omogoča hiter dostop do orodij programa Workspace. Pritisnite s pisalom na utrezno polje, na robovih interaktivne table. 

 Zagon programa Workspace  Način šolska tabla  Navidezna tipkovnica  Počisti vse  Shrani strani  Kalibracija slike  Zakleni povezane naprave  Odkleni povezane naprave  Nastavljiva funkcija 1  Nastavljiva funkcija 2  Nastavljiva funkcija 3  Način miška (Windows okolje)  Pisalo  Marker  Radirka  Prazna stran  Prejšnja stran  Naslednja stran  
DualBoard meni  Namig! Polja z oznakami P1 - P3 lahko programirateWokspace programa, poljubne aplikacije ali makro ukaza. Iz menija 

Tabla DualBoard omogoča hiter dostop do orodij programa Workspace. Pritisnite s pisalom na utrezno polje, na robovih interaktivne table.  

e za zagon ukazov Wokspace programa, poljubne aplikacije ali makro ukaza. Iz menija v orodni 
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vrstici TurningTechnologies Orodja, izberite ukaz Device vašo napravo,  kliknite na Lastnosti in nastavite bližnjice za  Pisala 
TurningTechnologies pisala delujejo kot miška ali kot navidezno pisalo, če je aktiven program Worspace. Vsaki tabli je priloženo belo in modro pisalo, tako da je možno uporabljati oba pisala hkrati.               Ko pisala niso v uporabi, jih hranite v polnilcu pisala, ki je lahko pritrjen na rob DualBoard table. Pri pravilnem vlaganju pisala v nosilec se sliši kratpisk.             Namig! Pisalo preide v "spanec" po dveh minutah nedelovanja in tako varčuje z  baterijami. Za ponovno aktiviranje, pritisnite eno izmed stikal.

evice Manager, izberite bližnjice za posamezni ukaz. 

pisala delujejo kot miška ali kot navidezno pisalo, če je Vsaki tabli je priloženo belo in modro pisalo, 

hranite v polnilcu pisala, ki je lahko pritrjen na rob DualBoard table. Pri pravilnem vlaganju pisala v nosilec se sliši kratek 

isalo preide v "spanec" po dveh minutah nedelovanja in tako baterijami. Za ponovno aktiviranje, pritisnite eno izmed stikal. 
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Dodatna oprema 
Brezžični RF komunikacijski  komplet RF brezžična povezava za DualBoard je sestavljena iz RFCOM modula za tablo in USB priključka - stikala (hub), ki podpira povezovanje do 8 brezičnih interaktivnih naprav. To je lahko naprimer 8 Mobi tablic, ali kombinacija table in do 7 Mobi tablic.      Stojalo za tablo DualBoard Lahko aluminjasto stojalo na kolesih je prirejeno za večjo mobilnost vaše interaktivne table DualBoard. Odlikuje ga enostavna montaža in uporaba. Kolesa z zavorami, omogočajo nemoteno uporabo.           Stojalo AdjustIt II Masivno stojalo na kolesih z možnostjo postavitve projektorja s kratko projekcijsko razdaljo in možnosti nastavitve poljubne višine table, brez dodatnega kalibriranja. Enostavno preklapljanje projektorske roke dovoli hitro postavitev opreme v drugem prostoru. 
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  Prenosne interaktivne naprave TurningTechnologies mobilne naprave, kot je naprimer Interwrite Mobi®, ponuja večuporabniško rešitev. S pomočjo Mobi interaktivnih tablic, predavatelj in učenci lahko od vsepovsod v razredu, "gradijo" učno uro. Istočasno  učitelju omogoča vpogled v rezultate in statistiko odgovorov, ko se istočasno uporablja CPS ali Response programska oprema za zajem odzivov.    Odzivni sistemi  TurningTechnologies odzivni sistemi kot je CPS Pulse™, vClicker Mobile Edition, Interwrite Cricket® ali Interwrite  PRS®, skupaj s programsko opremo CPS ali Response, omogočajo zajem odzivov v realnem času. Na takšen način je omogočen takojšen vpogled v nivo razumevanje predavane snovi posameznega slušatelja ali celotne skupine. Sočasno, programska oprema skrbi za samodejno ocenjevanje posameznika, vodi evidenco o prisotnosti, dovoli hitro pripravo testov in kratkih "kviz" vprašanj sredi predavanj.      
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Kalibracija Dualboard table 
Kalibracija table je potrebna vsakič ko DualBoard tablo in/ali projektorpremaknete, tako da se ujemata konica pisala in kazalec proj

Kalibracija DualBoard table ______________ Potek kalibracije 1. Vklopite računalnik z naloženim programom Workspace in tablo DualBoard. Preverite če je uzpostavljena USB ali RF povezava.2. Vklopite projektor in nastavite velikost slike, tako da se ta ujema s pisalno površino DualBoard table. 3. Na DualBoard tabli kliknite na ikono za kalibracijo ALI                                                                                         v opravilni vrstici zaženite Device Manager in kliknite na ikono za kalibracijo 4. Kliknite s konico pisala v center devetih označb, ki se zaporedoma projicirajo na aktivni površini table.  Vsak klik spremlja pisk kot potrditev pravilnega postopka. 5. Kalibracijo lahko prekinete s pritiskom na spodnji gumb pisala ali Esc tipke na računalniku. Za ponovitev kalibracijske točke pritzgornji gumb pisala.     

Kalibracija table je potrebna vsakič ko DualBoard tablo in/ali projektor projeiciran na tabli. 

Vklopite računalnik z naloženim programom Workspace in tablo postavljena USB ali RF povezava. tako da se ta ujema s 
kliknite na ikono za kalibracijo ALI                                                                                         anager in 

h označb, ki se rojicirajo na aktivni površini table.  Vsak klik spremlja 
pritiskom na spodnji gumb pisala ali Esc tipke na računalniku. Za ponovitev kalibracijske točke pritisnite 



 

14 

2. Poglavje: Uporaba DualBoard table 
Osnove delovanja 

DualBoard tablo nadzoruje priložena programska oprema TurningTechnologies Workspace. Program Workspace zajame vsebino računalniškega zaslona predavatelja, skupaj z vsemi pripisi  narejeni v samem programu. S pomočjo projektorja, predavatelj lahko sliko projna DualBoard tablo, na kateri lahko učenci ali predavatelj TurningTechnologies pisali interaktivno posegajo v projecirano vsebino.    

 Uporaba table pri pouku  Program Workspace omogoča naslednje: 
 Zagon aplikacij in dostop do internetnih vsebin. 
 Zajem in pripis trenutne vsebine namizja, vključno z videom. Ustvarjanje praznih strani ali dodajanje že obstoječih predavanj v vašo predstavitev.  Porazdelitev DualBoard zaslona na območja, tako da vsak dela skupaj ali na posebaj določenem področju aktivne površine. 

priložena programska oprema Program Workspace zajame vsebino pripisi  narejeni v samem programu. S pomočjo projektorja, predavatelj lahko sliko projecira na DualBoard tablo, na kateri lahko učenci ali predavatelj s posebnimi cirano vsebino.                  
    

Zajem in pripis trenutne vsebine namizja, vključno z videom. 
Ustvarjanje praznih strani ali dodajanje že obstoječih predavanj v 
Porazdelitev DualBoard zaslona na območja, tako da vsak študent j določenem področju aktivne površine.   
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Integracija DualBoard interaktivne table v vsakodnevni pouk je omejen le z vašo domišljijo. Tukaj je nekaj predlogov kako delati z dvemučencev: 
 Izmenično reševanje matematičnih nalog na tabli (ali s pomočjo MOBI tablice) . 
 Dokončevanje stavkov ali poudarjanje novih besed izbranem tekstu. 
 Zapisovanje rezultatov eksperimenta ter primerjava podatkov
 Uporaba orodja "Štempiljka" za označevanje položaja zgodovinskih krajev na zemljevidu iz "Galerije". 
 Uporaba podlag, kot je "Stran s koledarjem" za vodenje evidence o vremenskih razmerah, dnevnih aktivnosti ali vodenja dnevnikaIz programa Workspace lahko izberete med več stotimi lekcijami iz različnih področjih, ali si ustvarite svoje lekcije s pomočjo interaktivnih orodponuja program Workspace. Instalacija Workspace programske opreme 

Za instalacijo Workspace programske opreme je potrebno imeti Administratorske pravice. Program Workspace je kompatibilen z operacijskimi sistemi WindowsXP, Vista in Windows7.  
 Prijavite se kot Administrator. 
 Vstavite Workspace CD v CD/DVD enoto vašega računalnika. Instalacijski program se bo zagnal samodejno. V primeru da ne pride do samodejnega zagona, kliknite na gumb Start v opravilni vrstici in izberite možnost Zaženi. V pogovornem oknu, vtipkajte (kje je X oznaka vaše CD/DVD enote).  
 Izberite možnost Instalacija programa Workspace. 
 Sledite navodilom na zaslonu.  Pri instalaciji, skupaj z Workspace programsko opremo je samodejno naložen gonilnik  "TurningTechnologies Device Manager".  V primeru da se v opravilni vrstici ne pojavi           ikona, ponovno zaženite računalnik.  Prisotnost ikone je indikacija delovanja gonilnika "Device Manager", ki  teče v ozadju in skrbi kot vmesnik 

Integracija DualBoard interaktivne table v vsakodnevni pouk je omejen le z delati z dvema skupinama  
tičnih nalog na tabli (ali s pomočjo 

Dokončevanje stavkov ali poudarjanje novih besed in pojmov v 
Zapisovanje rezultatov eksperimenta ter primerjava podatkov položaja zgodovinskih 

koledarjem" za vodenje evidence o vremenskih razmerah, dnevnih aktivnosti ali vodenja dnevnika erete med več stotimi lekcijami iz različnih področjih, ali si ustvarite svoje lekcije s pomočjo interaktivnih orodij, ki jih 

je potrebno imeti Administratorske pravice. Program Workspace je kompatibilen z 

v CD/DVD enoto vašega računalnika. samodejno. V primeru da ne pride v opravilni vrstici in . V pogovornem oknu, vtipkajte X:\setup.exe 
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med programsko in strojno opremo TurningTechnologies 
Ogled povezanih naprav 

Gonilnik "TurningTechnologies Device Manager" je samodejno naložen skupaj z Workspace programsko opremo. Gonilnik skrbi za povezavo med napravam in programsko opremo TurningTechnologiesManager" teče v ozadju, med opravili ga najdemo pod imenom Launch.exe.  ______________________ Za ogled povezanih naprav  1. Kliknite na  ikono v opravilni vrstici in izberite možnost TurningTechnologies Device Manager   2. Oglejte si priključene naprave in nastavite njihove lastnosti v pogovornem oknu programa TurningTechnologies Device Manager    Tabela 1: Device Manager možnosti
Ikona Opravilo Povzetek

 Dodaj Bluetooth napravo Poišče in doda najdene Bluetooh naprave v seznam.
 Poveži ali odklopi napravo Poveže ali odklopi naprave. Odklopljena naprava je še vedno vidna na seznamu.
 Izbriši napravo Odstrani  napravo iz seznama .

 Zaznaj napravo Povzroči da izbrana naprava zapiska. Zelo priročno pri uporabi  

. 

Device Manager" je samodejno naložen skupaj z Workspace programsko opremo. Gonilnik skrbi za povezavo med TurningTechnologies. Gonilnik "Device ozadju, med opravili ga najdemo pod imenom Launch.exe. 

Tabela 1: Device Manager možnosti 
Povzetek 

Poišče in doda najdene Bluetooh seznam. 
Poveže ali odklopi naprave. Odklopljena naprava je še vedno vidna na seznamu. 
Odstrani  napravo iz seznama . 

Povzroči da izbrana naprava zapiska. Zelo priročno pri uporabi  
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več int. tablic hkrati.
Ikona Opravilo Povzetek

 Kalibriraj tablo Kalibracija table je potrebna, če  premikate DualBoard tablo ali projektor. 
 Zakleni/odkleni napravo Prepreči ali omogoči delovanje izbrane naprave. Zaklenjene naprave ostanejo povezane.
 Izberi/prekliči nadrejeno napravo Prepreči ali omogoči delovanje izbrane naprave kot glavne naprave v večuporabniškem načinu delovanja. 
 Samodejna povezava Priključi samodejno označeno napravo. Posebej velja za Bluetooth naprave, ki se ne povezujejo samodejno. 
 Lastnosti Ogled in nastavitve izbrane naprave. 

 
Uporaba programa Workspace 
Zagon programa Workspace 

Program Workspace lahko zaženete na več načinov. Lahko zaženete datoteko programa Workspace  ali pa kliknete na bližnjico programa na vašem namizju. Prav tako ga lahko zaženete direktno s tablo ali iz  gonilnika "Device Manager" v opravilni vrstici. ________________________ Zagon programa Workspace   
 Kliknite na tipko za bližnjico, ki je v posebnem meniju DualBoard table   ali 
 Kliknite na ikono v opravilni vrstici in izberite možnost Workspace... 

tablic hkrati. 
Povzetek 

Kalibracija table je potrebna, če  premikate DualBoard tablo ali 
Prepreči ali omogoči delovanje izbrane naprave. Zaklenjene naprave ostanejo povezane. 
Prepreči ali omogoči delovanje izbrane naprave kot glavne naprave v večuporabniškem načinu 
Priključi samodejno označeno napravo. Posebej velja za Bluetooth naprave, ki se ne povezujejo 
Ogled in nastavitve izbrane 

Program Workspace lahko zaženete na več načinov. Lahko zaženete kliknete na bližnjico programa na tablo ali iz  gonilnika 
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 Okno programa Workspace 
Okno programa je prosojna plast, ki je nad zaslonom vašega računalnika. Pri uporabi zaznamovalnih orodij, kot je recimo pisalo, se v spodnjem delu zaslona pojavi meni lastnosti orodij, v katerem lahko spremenimo lastnosti kot je barva, velikost, debelina itn. Zajem zaslona skupaj z zaznamki, program samodejno shrani na posamezno stran. Samodejno shranjevanje vseh strani v eno predavanje omogoča enostavno načrtovanje pouka in distribucijo shranjenih predavanj. Opomba: Lekcija se ustvari pri vsakem izhodu iz programa Workspace ali izbirom orodja Shrani , bodisi iz orodne vrstice ali iz posebnega menija na Dualboard tabli. Privzeta oblika imena datoteke je Datum, zaporedna številka lekcije in končnica GWB ( npr. 15 Avgust 2011_1.GWB).

Okno programa Workspace  Načini delovanja programa Workspace 
Program Workspace  deluje na tri načine:  

nad zaslonom vašega računalnika. Pri uporabi zaznamovalnih orodij, kot je recimo pisalo, se v spodnjem delu zaslona pojavi meni lastnosti orodij, v katerem lahko spremenimo lastnosti 
program samodejno shrani na posamezno . Samodejno shranjevanje vseh strani v eno predavanje omogoča enostavno načrtovanje pouka in distribucijo shranjenih predavanj. 

Opomba: Lekcija se ustvari pri vsakem izhodu iz programa Workspace ali iz posebnega menija na Dualboard tabli. Privzeta oblika imena datoteke je Datum, zaporedna številka lekcije in končnica GWB ( npr. 15 Avgust 2011_1.GWB).   
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1. Windows okolje:  Zagon aplikacij in dostop do interneta tako, kot to navadno počnemo z miško. 2. Način lekcije: Ustvarjanje praznih strani, ki so lahko kot mreža, koledar, prelivna stran ali poljubna rastrska slika. 3. Zaznamovalni način:  Dodajanje zapiskov ali grafičnih elementov  trenutni podlagi, ki lahko vsebuje video ali spletno dinamično vsebino.   4. Način pisarne: pripisi čez odprte datoteke zbirke Microsoft Office, se lahko direktno dodaju datoteki. Na voljo so vmesniki za datoteke WORD, EXCEL in POWERPOINT. 
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Orodja programa Workspace 
Orodja programa Workspace ponujajo veliko možnosti.    

               

               
                  

 Workspace orodna vrstica  
 Opomba: Orodna vrstica programa Workspace je nastavljiva. Izberite  možnost Lastnosti v podmeniju Workspace orodja.  

Skrči orodno vrstico   
Glavni meni Workspace  Upravljanje z datotekami, nastavitve in lastnosti 
Način miška (Windows)   

Način lekcije   
 Izbira   

Pisala  Zaznamovalna orodja so različna pisala, marker, tekst in oblike 
Radirka   

Izbriši vse   
Prazna stran  Stran je lahko prazna, stran z mrežo, koledar in prelivna stran   

Galerija   
Prejšnja stran   

Naslednja stran   
Urejevalnik strani  Urejanje strani v lekciji, sortiranje, brisanje in podobno 

Shrani   
 InterWrite orodja   Dodatna orodja, ki so na voljo, prilagoditev lastnosti programa 

Izhod   



 

21 

 V meniju Lastnosti orodja lahko spreminjamo nastavitve izbranega orodja. V primeru pisala lahko nastavimo barvo, debelino, prosojnost, zaključek črte ali njeno obliko.       

Meni Lastnosti orodij  Desno od menija Lastnosti se nahaja meni Strani, ki omogoča pomik po straneh lekcije in dostop do večuporabniškega načina dela.         
Meni Strani  Levo od menija Lastnosti se nahaja meni Plasti. Standardno so zaznamki na straneh na eni  sami plasti. Meni vam omogoča dodajanje ali brisanje plasti. Prav tako posamezno plast lahko skrijete ali preimenujete in premikate po nivojih.                                                                 Meni in okno Plasti 

                |              |        |       |                  |  
barva debelina          zaključek   oblika predogled 

  prosojnost    

                       /         |       |      | \  
pomik po strani         prejšnja    stran  števec in izbira str.  naslednja      stran vstavi vprašanje ali  

    večuporabniški način  

      /         |    |  \ 
dodaj plast izbriši plast preimenuj plast povečaj meni plasti                   

pomik po plasteh prikaži/skrij plasti 
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Dodatna orodja programa Workspace 
Dodatna orodja programa Workspace omogočajo video zajem zaslona ali dela zaslona, uporabo navidezne tipkovnice in nekaj osnovnih nastavitev. _________________________ Za dostop do dodatnih orodij    1. Kliknite na ikono         v opravilni vrstici in izberite željeno orodje.     Tabela 2: Dodatna orodja 

Opravilo Povzetek
TurningTechnologies Device Manager Pogovorno okno nadzornika priključenih 
Response ali CPS zagon programov za zajem odzivov (opcija)
Workspace... Zagon osnovnega programa Workspace
Zavesa... Zavesa čez določeni del zaslona
Snemanje in predvajanje... Video zapis dogajanja na zaslonu ali delu zaslona, ter predvajanje le tega.  
Whiteboard Mode... Uporaba kot navadna bela tabla , brez pomoči projektorja. Možnost shranjevanja zapikov, tiskanja in pošiljanja po e-pošti.
Navidezna tipkovnica... Navidezna tipkovnica. 
Izberi jezik... Izbira jezika.  
Restart Ponovni zagon gonilnika (Launch.exe)
Izhod Ustavi delovanje gonilnika (Launch.exe)

Povzetek 
Pogovorno okno nadzornika priključenih naprav. 
zagon programov za zajem odzivov (opcija) 
Zagon osnovnega programa Workspace. 
Zavesa čez določeni del zaslona. 
Video zapis dogajanja na zaslonu ali delu zaslona, 

Uporaba kot navadna bela tabla , brez pomoči projektorja. Možnost shranjevanja zapikov, pošti. 

(Launch.exe). 
Ustavi delovanje gonilnika (Launch.exe). 
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Zaznamovanje projicirane vsebine 
Dodajanje vaših zapiskov na podlago je zelo enostavno, potrebno je le vklopiti projektor  in zagnati  program Workspace s ikono na DualBoard tabli.  Opomba: V tem primeru so prikazane ikone Orodne vrstice interaktivne table DualBoard.  Ikone programa Workspace so nekoliko drugačne oblike za enak ukaz. _________________________________ Za pripis na podlago naredite naslednje  
1. Izberite orodje Pen. 2. Pisalo uporabite na DualBoard interaktivni tabli, tako kot pri navadni beli tabli. Namig!  Spremenite lastnosti peresa kot je barva, debelina ali prosojnost v meniju Lastnosti, ki je na spodnjem robu zanamovalnega okna. Preizkusite še ostala najbolj pogosto uporabljana orodja:

 Marker 
 Radirka 
 Navidezna tipkovnica 

 3. Kliknite na  polje Save ( shrani). Opomba: pri prvi uporabi katerega izmed zaznamovalnih orodij, program samodejno ustvari novo Ustvarjanje lekcije 
Workspace program samodejno shrani vse strani ustvarjene med sejo v lekcijo. Datoteke v GWB obliki, ki vsebujejo posamezno lekcijoomogočajo enostavno  upravljanje in distribucijo vaših predavanj. 

Dodajanje vaših zapiskov na podlago je zelo enostavno, potrebno  klikom na 

Opomba: V tem primeru so prikazane ikone Orodne vrstice interaktivne table DualBoard.  Ikone programa Workspace so nekoliko drugačne oblike 

Pisalo uporabite na DualBoard interaktivni tabli, tako 
kot je barva, debelina ali tnosti, ki je na spodnjem robu zanamovalnega okna. Preizkusite še ostala najbolj pogosto uporabljana orodja: 

samodejno ustvari novo datoteko. 

Workspace program samodejno shrani vse strani ustvarjene med sejo v lekcijo. Datoteke v GWB obliki, ki vsebujejo posamezno lekcijo vam distribucijo vaših predavanj. 
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Dodajanje strani 
Workspace program samodejno dodaja strani odprti GWB datoteki. Vsakič, ko ustvarite novo stran ali uporabite katerega izmed zaznamovalnih orodij, se nova stran doda že obstoječi datoteki.  Urejanje lekcije 
Urejevalnik GWB strani vam omogoča enostavno urejanje strani; ogled, kopiranje, brisanje ali premik strani. _______________ Za urejanje strani  

 V orodni vrstici programa Workspace izberite orodje Urejevalnik GWB strani.  Pošiljanje datotek 
Shranite lekcijo kot .PDF datoteko.  _______________ Shranjevanje v PDF  

  V orodni vrstici programa Workspace izberite InterWrite 
orodja in potem  možnost Izvozi PDF datoteko. ALI 

 Iz Menija Workspace izberite možnost Datoteka Izvozi PDF datoteko.  Odpiranje obstoječe lekcije 
Dvojni klik na obstoječo GWB datoteko zažene program Workspace. Če želite uporabljati lekcije, ki so na spletni strani proizvajalca, obiščite spletno stran www.TurningTechnologies.com ali/in nadgradite vašo 

a strani odprti GWB datoteki. Vsakič, uporabite katerega izmed zaznamovalnih orodij, 

urejanje strani; ogled, 

izberite orodje 

InterWrite 

Datoteka in potem 

klik na obstoječo GWB datoteko zažene program Workspace. Če želite uporabljati lekcije, ki so na spletni strani proizvajalca, obiščite spletno .com ali/in nadgradite vašo Galerijo.  
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Delitev Workspace podlage 
Odvisno od tega, katere naprave so povezane z vašim računalnikom, lahko več uporabnikov istočasno uporablja MOBI tablice, DualBoard tablo in program Workspace.  Tabela 3: Možnosti več-uporabnikov

Oprema Število področij
DualBoard tabla 
DualBoard in dodatne Mobi tablice do 9
 Klikom na Več-uporabniško ikono program Workspace nam ponudi možnosti, ki so na voljo, odvisno od tega, katere naprave so povezane z vašim računalnikom.  ___________________________ Za delitev Workspace  v področja: 

1. Priključite vse naprave, ki jih želite uporabljati. 
2. Ustvarite novo stran. 3. Kliknite na Več-uporabniško ikono v meniju Strani in izberite možnost Večuporabniška nastavitev strani.     4. Izberite željeno postavitev  

Odvisno od tega, katere naprave so povezane z vašim računalnikom, lahko več uporabnikov istočasno uporablja MOBI tablice, DualBoard tablo in 
uporabnikov 

Število področij 
2 

do 9 

uporabniško ikono program Workspace nam ponudi možnosti, ki so na voljo, odvisno od tega, katere naprave so 

uporabniško ikono v meniju Strani in izberite 
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3. Poglavje: Vzdrževanje DualBoard table  
Vzdrževanje DualBoard table 

DualBoard tablo lahko uporabljate tudi kot navadno belo tablo. Priporočamo uporabo pisala in čistila znamke "Expo".  Vzdrževanje DualBoard pisala 
Polnjenje DualBoard pisala 

Pisala se samodejno polnijo vsakič, ko jih vstavimo v nosilec/polnilec. Ko je pisalo pravilno naloženo v polnilec, ta nas opozori sPrižgana rumena lučka pomeni da se pisalo polni.  Opomba: Zaradi varčevanja z energijo, pisalo preide v spanminutah neaktivnosti. Ko pisala nista v uporabi, jih hranite Zamenjava baterije pisala 
V primeru, da se pisala hitro izpraznijo, je potrebno zamenjati baterijo pisala.         

Baterija pisala _____________________________ Postopek zamenjave baterije pisala  
1. Potisnite zatič in dvignite pokrov pisala. 2. Ustavite novo baterijo, tako da pozitivna elektroda gleda proti konici pisala. Pozor!  V primeru, da baterijo obrnete napačno, pisalo ne bo delovalo in se bo baterija izpraznila. 

lahko uporabljate tudi kot navadno belo tablo. 

Pisala se samodejno polnijo vsakič, ko jih vstavimo v nosilec/polnilec. Ko je s kratkim piskom. 

Opomba: Zaradi varčevanja z energijo, pisalo preide v spanec po dveh nista v uporabi, jih hranite v polnilcu. 

da se pisala hitro izpraznijo, je potrebno zamenjati baterijo 

vna elektroda gleda proti 
da baterijo obrnete napačno, pisalo ne bo delovalo in se 
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 3. Pritisnite na konico pisala. LED bo zasvetila štirikrat.  Pozor! V primeru da LED ne zasveti, preverite če je baterija pravilno vstavljena. 4. Poravnajte vodila na pokrovu s tistim na pisalu. 5. Namestite pokrov nazaj, tako da zatič klikne v svoje ležišče. 6. Polnite pisalo vsaj 12 ur.  
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4. Poglavje: Odpravljanje težav  Odpravljanje težav 
Tabela 4: Odpravljanje težav 

Oprema Število področij 
Pisalo se ne polni  Preverite če je pisalo pravilno vstavljeno v polnilec. Polnilec zapiska, ko je pisalo pravilno vstavljeno v nosilec. Pri polnjenju pisala,  sveti rumena lučka.   

 Preverite če je polnilec povezan z napajalnikom, bodisi preko table ali direktno.  
Pisalo se ne odziva  Pisalo se po 2 minutah začasno ugasne. Kliknite na površino ali pritisnite stikalo na pisalu da se spet aktivira.   

 Poskušajte ponovno napolniti pisalo ali preveriti baterijski vložek pisala  
Ni povezave z DualBoard tablo   Odprite Device Manager in poskušajte  ponevno se povezati z DualBoard tablo. 

 Preverite ali je pravilno povezan RF modul ( ali BT modul). 
 Preverite ali je pravilno povezan USB kabel in ali je tabla vklopljena (stikalo na elektroniki table). 

Pisalo in konica kazalca nista usklajena  Ponovno kalibrirajte tablo. Vsakič, ko se premika tabla ali projektor je potrebno postopek ponoviti. 
 Dodatna podpora  Obiščite spletno stran www.turningtechnologies.com, kjer se nahajajo 
programske nadgraditve, popravki , video vadnice in spletna podpora. 
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Opozorilo:  Ta oprema je bila testirana in se sklada z predpisi za digitalne naprave B kategorije, z delom 15 FFC pravil. Te predpisi so narejeni, tako da zagotavljajo razumljivo zaščito proti škodljivim vmesnikom v rezidenčnem sistemu. Oprema uporablja, generira in lahko oddaja radio frekvence in lahko škoduje ostalim radijskim komunikacijam, če ni uporabljana v skladu z navodili. Vseeno ne dajemo garancije da ne bo prišlo do motenj. Če oprema vseeno prinese škodljive motnje sprejemu radijskih in televizijskih valov, kar lahko ugotovite z vklapljanjem in izklapljanjem opreme, lahko uporabnik poizkusi popraviti motnje z enim ali več od naslednjih dejanj: • Obrnite ali premestite anteno, • Čim bolj oddaljite napravi eno od druge, • Preklopite oddajnik na drug vhod od tistega na katerem je priklopljen sprejemnik, • Reorientirajte ali zvijte kable, • Če je potrebno, kontaktirajte prodajalca oziroma izkušenega radio/televizijskega tehnika za več predlogov.    
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Sedež podjetja 
308 N Carroll Blvd 
Denton, TX  76201 Tel:  +1 888 707 6819 
Fax: +1 940 565 0959 

Sedež zahod ZDA 
8224 East Evans Road 
Scottsdale, Arizona  85260 Tel:         +1 480 948 6540 
Podpora:+1 480 443 2214 Fax:     +1 480 948 5508     

TurningTechnologies EMEA 
Amsterdam Office 
Weesperstraat 61,  1018 VN Amsterdam, Netherlands 
Tel:         +31 (0)85 4011 040   
 www.interwritelearning.eu 

Predstavništvo za Slovenijo 
Goran Milošev 
Servis CAD opreme Sončni Log 2b 1370 Logatec 
Tel:         01 756 42 40 Podpora: 041 517 070 
  www.servis-gm.com  

www.TurningTechnologies.com       37-01286 Rev.SI 
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Firma in sedež proizvajalca: 
TurningTechnologies 

308 N Carroll Blvd 
Denton, TX  76201 

ZDA 
 Trajanje garancijskega roka: 
 

 
   36 mesecev 

 Najkrajši garancijski rok: 
 

         enak garancijskemu roku. 
  Čas po preteku garancijskega roka, v katerem 
proizvajalec zagotavlja vzdrževanje izdelka, nadomestne 
dele in priklopne aparate: 
 

2-kratna doba garancijskega roka 

 
Pooblaščeni servis: 

 
Gorenje d.d.Program Point  
Partizanska 12, 3503 Velenje 
Tel.: +386 3 899 2876 
Fax.: +386 3 899 28 93 
 Servis CAD opreme Goran Milošev s.p.  
Sončni log 2b,  1370 Logatec  
Tel.: +386  1 756 4240 
GSM: +386 41 517 070 
Fax: +386 59 949 727   
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