Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez
Tisztelt Felhasználó!
Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során.
Kövesse az alábbi lépéseket, és a telepítés végére minden, a továbbiakban szükséges
alkalmazás a számítógépére kerül. Amennyiben a telepítés során problémája lépne fel,
kérjük lépjen kapcsolatba velünk a 06-1/247-4999-es telefonszámon, vagy a
support@lsk.hu e-mail címen.
Üdvözlettel:
SMART interaktív tábla divízió
1.) A http://www.lsk.hu/smart/edu/letoltes/notebook.html weboldalról töltse le a Notebook
10 SP1 szoftvert a Letöltés gombra kattintva. Ekkor egy kis ablak jelenik meg, ahol
engedélyezni kell az aktív tartalmak letöltését a számítógépére. Kattintson „A biztonsága
érdekében az Internet Explorer letiltotta a fájlok letöltését erről a webhelyről. A beállítások
megjelenítéséhez kattintson ide…” előugró címkére, és ott válassza ki a Fájl letöltése
menüpontot.

1. ábra. Az aktív tartalmak letöltésének engedélyezése

2.) Indítsa el dupla kattintással a letöltött telepítő programot, amely végigvezeti Önt a
telepítés során. Kattintson a Tovább > gombra a telepítés folytatásához.

3.) A telepítés folytatásához el kell fogadni a Végfelhasználói Szoftverlicenc Szerződést.

4.) A telepítő varázsló felajánlja a szoftver és a driverek telepítési helyét. Az elérési útvonal
módosítását csak gyakorlott felhasználóknak ajánljuk. Kattintson a Tovább > gombra a
telepítés folytatásához.

5.) A vásárló adatai ablakban adja meg saját adatait. Ha a 30 napos próbaverziót szeretné
kipróbálni, úgy a Termékkulcs mezőt hagyja szabadon. Ha rendelkezik SMART termékkel,
úgy ingyenesen aktiválhatja szoftverét a http://smarttech.com/nb10productkey/ oldalon.

6.) Válassza ki a telepíteni kívánt képtár-gyűjteményeket. A kiválasztott komponensek
letöltése interneten keresztül történik és a letöltés időtartama függ az internetkapcsolat
sebességétől, illetve a kiválasztott komponensek mennyiségétől.

7.) Minden paramétert sikeresen beállítottunk a telepítéshez, így a Telepítés gombra
kattintva elindul a kiválasztott összetevők és képtár-gyűjtemények telepítése.

8.) A szoftver és a driverek telepítése közben történik a képtár-gyűjtemények telepítése is.
A kiválasztott adatmennyiségtől és az internetkapcsolat sebességétől függően a telepítésiletöltési idő akár több percig is eltarthat.

9.) A telepítés befejezését követően alkalma nyílik a szoftver aktiválására. Amennyiben a 30
napos próbaverziót telepítette, úgy kapcsolja ki a szoftver aktiválása pontot.

A továbbiakban az Adobe Flash Player telepítését mutatjuk be, mivel manapság nagyon
gyakoriak az olyan tartalmak, amelyek megjelenítéséhez erre a programra szükség van. A
program teljesen ingyenesen elérhető bárki számára.
1.) Kattintson az http://www.adobe.com/go/EN_US-H-GET-FLASH linkre az Adobe Flash
Player program weboldalának eléréséhez. Nincs szükség előzetes letöltésre, a weboldalon
keresztül közvetlenül elvégezhető a telepítés, ha az oldal közepén található sárga gombra
kattint.

Ekkor egy kis ablak jelenik meg, ahol engedélyezni kell az aktív tartalmak letöltését a
számítógépére. Kattintson az „Ez a webhely a következő bővítményt akarja telepíteni: Adobe
Flash Player Installer (Adobe System Incorporated). Ha megbízik a webhelyben és a
bővítményben, továbbá szeretné telepíteni, akkor kattintson ide…” előugró címkére, és ott
válassza ki az ActiveX-vezérlő telepítése menüpontot.
2.) A felugró ablakban kattintson a Telepítés gombra. Ekkor a telepítés automatikusan
elindul és néhány másodpercen belül be is fejeződik. A telepítés ideje alatt az alábbi kép
látható a képernyőn.

3.) A telepítés befejeztével egy animált kép jelenik meg a telepítés állapotáról. Sikeres
telepítés esetén a „Successfully installed.” visszajelzést kapjuk, mind ahogy azt az alábbi
képen is láthatjuk.

Gratulálunk! Sikeresen telepítette a SMART Board interaktív táblához kapcsolódó szoftvert
és drivereket, valamint az Adobe Flash Player nevű programot. Mostantól kezdve már csak
csatlakoztatnia kell a SMART Board interaktív táblát a számítógépéhez, és már használhatja
is. A Notebook 10 SP1 szoftver elindításához kattintson duplán az asztalon megjelenő
Notebook szoftver 10 ikonra.

