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Fejezet 1

MimioMobile
A MimioMobile mobil alkalmazással tanárok és diákok együttműködve, interaktív tábla
használatával tarthatnak órákat. A MimioMobile alkalmazás a MimioStudio szoftverrel
egymagában is, vagy a MimioTeach interaktív rendszerrel, illetve más MimioClassroom
termékkel együttesen is használható.
A MimioMobile alkalmazás a következő eszközökhöz áll rendelkezésre:
n

iPad® 2 vagy újabb verzió iOS 5 vagy újabb operációs rendszerrel

n

iPhone® 4 vagy újabb verzió iOS 5 vagy újabb operációs rendszerrel

n

4. generációs vagy újabb iPod touch® 4 iOS 5 vagy újabb operációs rendszerrel

n

Android™ 3.0 (Honeycomb) vagy újabb verziót futtató mobil készülék

A MimioMobile tanulók és tanárok által egyaránt használható. A tanár bármely, diák
módban használt mobil eszköznek átadhatja az asztalkezelési funkciót, valamint
csoportfeladatokat hozhat létre, így minden mobil eszközzel rendelkező diák egyidejűleg
vehet részt a feladatban. A tanulók mobil készüléket is használhatnak a MimioMobile
eszközzel a MimioVote egység helyett.
Az olyan mobil eszközök, amelyre telepítve van a MimioMobile alkalmazás, az új
MimioPad táblaszámítógépen is használhatók.
A MimioPad táblaszámítógéppel kapcsolatos további tájékoztatásért lásd:
MimioClassroom Használati utasítás.
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Fejezet 2

Az első lépések
A MimioMobile használatára vonatkozó információkért tekintse meg az alábbi részeket.
n

A szoftver telepítése

n

Mobil eszközök csatlakoztatása

A szoftver telepítése
A MimioMobile használata előtt az alábbiakat kell tennie:
n

Töltse le és telepítse a MimioStudio szoftvert a Mimio webhelyéről: www.mimio.com.

n

Telepítse a MimioMobile alkalmazást a tanári mobil készülékre és az egyes tanulói
mobil készülékekre. A MimioMobile alkalmazás az Apple App Store℠ és a Google
Play™ Store áruházban vásárolható meg.

A szoftver aktiválása

1. A MimioStudio Jegyzetfüzet alkalmazásban tegye az alábbiak egyikét:
l

(Windows és Linux) Válassza A MimioStudio névjegye című részt a Súgó menüből.

l

(Mac) Válassza A MimioStudio névjegye című részt a Jegyzetfüzet menüből.

2. A telepített szoftvereszközök alatt válasszon az alábbi lehetőségek közül:
l

MimioMobile – aktiválás MimioMobile

l

MimioStudio – aktiválás MimioStudio

3. Adja meg a szoftver felhasználási engedélyének számát A felhasználási engedély
száma mezőben.
4. Kattintson az OK gombra a szoftver aktiválásához.

Mobil eszközök csatlakoztatása
Ha telepítette a MimioStudio és a MimioMobile alkalmazást, a tanári és a tanulói mobil
eszközöket a számítógéphez csatlakoztathatja.

A tanár mobil eszközének csatlakoztatása
A tanár mobil eszközét gyorsan csatlakoztathatja számítógépéhez a MimioStudio Mobil
beállítások vagy Tulajdonságok segítségével.
A tanár mobil eszközének csatlakoztatása

1. Tegye az alábbiak egyikét:
l

(Windows és Linux) Indítsa el a MimioStudio Beállítások lehetőséget.

l

(Mac) Indítsa el a MimioStudio Tulajdonságok lehetőséget.

2. Válassza a

Mobil lehetőséget.
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Az első lépések

3. Érintse meg a mobil készüléken a
lehetőséget a MimioMobile indításához.
4. A Kapcsolódási módszerek területen érintse meg a QR-beolvasás lehetőséget.
5. A kamera elindításához érintse meg a mobil eszközön a QR-kódot.
6. Igazítsa a készülék képernyőjén látható vezetőket a QR-kódhoz a MimioStudio
alkalmazásban a QR-kód beolvasásához.
A készülék a számítógéphez csatlakozik, és a mobil eszköz képernyőjén megjelenik az
asztal.

Tanuló mobil eszközének csatlakoztatása
A tanulói mobil készüléketek a MimioStudio osztálykezelő segítségével csatlakoztathatja.
Tanuló mobil eszközének csatlakoztatása

1. Az Osztálykezelő indításához tegye az alábbiak egyikét:
l

Kattintson a MimioStudio Eszközök között az Alkalmazások gombra,
válassza az
Osztály kezelő lehetőséget.

l

(Windows) A tálcán a jobb egérgombbal kattintson a
Osztály kezelő lehetőséget.

l

(Linux) Az értesítési területen a jobb egérgombbal kattintson a
válassza az
Osztály kezelő lehetőséget.

l

(Mac) A menüsávon kattintson a
lehetőséget.

, és

ikonra, és válassza az

ikonra, és válassza az

ikonra, és

Osztály kezelő

2. Válassza ki az osztályt, amelyhez eszközt szeretne csatlakoztatni, majd kattintson az
Óra indítása lehetőségre.
3. Érintse meg a
ikont a tanulói eszközön a MimioMobile indításához.
4. A Kapcsolódási módszerek területen érintse meg a QR-beolvasás lehetőséget.
5. A kamera elindításához érintse meg a mobil eszközön a QR-kódot.
6. Igazítsa a készülék képernyőjén látható vezetőket a QR-kódhoz a MimioStudio
alkalmazásban a QR-kód beolvasásához.
7. A mobil eszközön érintse meg az eszközt használó tanuló nevét.
8. A kijelölés megerősítéséhez érintse meg az Igen lehetőséget.

Kapcsolódási előzmények használata
Amikor mobil készülékét számítógéphez csatlakoztatja, a készülék a korábbi kapcsolatokat
a MimioMobile kapcsolódási előzményeiben tárolja. Az előzmények segítségével gyorsan
újracsatlakoztathatja mobileszközét.
Névtelen osztályokhoz való csatlakozásokat a rendszer nem menti a csatlakozási
előzményekbe.
A mobil készülék csatlakoztatása a csatlakozási előzmények alapján

1. Érintse meg a mobil készüléken a
lehetőséget a MimioMobile indításához.
2. A Kapcsolódási módszerek területen érintse meg az Előzmények lehetőséget.
3. Válassza ki az osztály vagy a tanár számítógépét, amelyhez csatlakozni szeretne.
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Mobil eszközök csatlakoztatása

Manuális csatlakozás
Mobileszközét manuálisan is csatlakoztathatja a számítógéphez a QR-kód beolvasása
nélkül, ha megadja a hálózati adatokat.
Mobil készülék manuális csatlakoztatása

1. Érintse meg a mobil készüléken a
lehetőséget a MimioMobile indításához.
2. A Kapcsolódási módszerek területen érintse meg a Kézi lehetőséget.
3. Érintse meg az alábbiak egyikét:
l

Tanár – a készülék tanári készülékként való csatlakoztatása

l

Tanuló – a készülék tanulói készülékként való csatlakoztatása

4. Adja meg a kért adatokat, majd érintse meg a Csatlakozás lehetőséget.
A tanári készülékként való csatlakoztatással kapcsolatos szükséges információk a
MimioStudio Mobil beállítások/tulajdonságok területen a QR-kód alatt láthatók.
A tanulói készülékként való csatlakoztatással kapcsolatos szükséges információk az
Osztálykezelő területen a QR-kód alatt láthatók.
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Fejezet 3

A MimioMobile használata
A MimioMobile használatára vonatkozó információkért tekintse meg az alábbi részeket.
n

A billentyűparancsok használata

n

Az Osztálykezelő használata

n

A MimioStudio Collaborate használata

n

Vezérlés megosztása

n

A MimioStudio Vote használata

A billentyűparancsok használata
A billentyűparancsok a mobil eszköz aktív területének tetején találhatók. Ezek a billentyűk
a tanár eszközén mindig elérhetők, de a tanulói készülékeken csak akkor, ha a tanár átadta a
tanulónak az asztalvezérlést. Az asztali vezérlés megosztásával kapcsolatosan további
tájékoztatásért lásd A vezérlés megosztása című részt.
A billentyűparancsok lehetővé teszik a MimioStudio szoftver funkcióinak gyors elérését.
Kijelölő eszközök

Újra

Toll

Eszközök

Kiemelő

Képernyőmentések

Radír

Szöveges eszköz

Kivágás

MimioVote

Másolás

MimioView

Beillesztés

Control

Visszavonás

Indítás

A funkciókkal kapcsolatosan további információért lásd: MimioClassroom felhasználó
útmutató.
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A MimioMobile használata

Az Osztálykezelő használata
A MimioStudio Osztálykezelő segítségével megtekintheti a mobil készülék kapcsolati
adatait, csatlakoztathatja a tanulói mobil készülékeket, valamint ellenőrizheti az osztály
létszámát.
A tanulói mobil készülékek csatlakoztatásával kapcsolatosan lásd a Tanuló mobil
eszközének csatlakoztatása című részt.
Az alábbi táblázat az Osztálykezelő különféle hozzáférési lehetőségeit mutatja be.
Kezdés innen

Művelet

Tálca (Windows)
Értesítési terület (Linux)

A jobb egérgombbal kattintson a
Osztály kezelő lehetőséget.

Menüsor (Mac)

Kattintson a

MimioStudio Eszközök

Kattintson az Alkalmazások (
Osztály kezelő lehetőséget.

ikonra, és válassza az

ikonra, és válassza az

Osztály kezelő lehetőséget.

) gombra, és válassza az

Csatlakozásra vonatkozó információk megtekintése

1. Válassza ki a megtekinteni kívánt osztályt, majd kattintson az Óra indítása lehetőségre.
2. Ha a hibakereséshez szüksége van a csatlakozásra vonatkozó adatokra, kattintson a QRkód alatt a Részletek megjelenítése lehetőségre.

A MimioStudio Collaborate használata
Mobil eszközzel és a MimioMobile használatával csoportfeladatokat is levezethet. A
monitor automatikusan felosztható egyéni munkaterületekre a számítógéphez kapcsolt
tanulói mobil eszközök számának függvényében.
A(z) Collaborate két módon használható.
n

Gyors Collaborate – minden tanuló részére üres oldalt jelenít meg

n

Collaborate – az aktuális Jegyzetfüzet oldalt jeleníti meg az egyes tanulókhoz

Az alábbi táblázat a Collaborate alkalmazás különféle hozzáférési lehetőségeit mutatja be.
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A MimioStudio Collaborate használata

Kezdés innen

Művelet

Tálca (Windows)
Értesítési terület (Linux)

A jobb egérgombbal kattintson a
Collaborate menüpontot.

Menüsor (Mac)

Kattintson a

MimioStudio Eszközök

Kattintson az Alkalmazások gombra,
Collaborate lehetőséget.

elemre, és válassza az

ikonra, és válassza a

Gyors

Gyors Collaborate elemet.
, és válassza a

Gyors

Tegye az alábbiak egyikét:
MimioStudio Jegyzetfüzet

n
n

Kattintson a Collaborate ( ) gombra.
Az Eszközök menüből válassza a
Collaborate lehetőséget.
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A MimioMobile használata

Munkaterület kinagyítása
Felnagyítja a tanulói munkaterületet, ha az osztályban szeretné kiemelni az egyéni
munkákat.
Munkaterület kinagyítása

A nagyításhoz kattintson a munkaterület alján található
gombra.
A kiválasztott munkaterület teljes képernyős üzemmódban jelenik meg.
A

lehetőségre kattintva visszatérhet a munkaterületek megtekintéséhez.

A Collaborate eszköztár használata
Amikor a tanár elindítja a Collaborate alkalmazást, minden egyes tanulói mobil eszközön
megjelenik a Collaborate eszköztár. A tanulók az eszköztáron elérhető eszközök
segítségével rajzolhatnak és írhatnak a munkaterületen.
Kijelölő eszköz
A kijelölő eszköz segítségével kijelölheti a kívánt elemeket
és áthelyezheti őket.
Toll
Kijelölheti a vonal színét és vastagságát.

Kiemelő
Kijelölheti a vonal színét és vastagságát.

Radír
Kijelölheti a vonal vastagságát.

Amikor a tanár kilép a Collaborate alkalmazásból, minden tanulói munkaterület
automatikusan külön MimioStudio Jegyzetfüzet oldalként kerül mentésre a MimioStudio
Galéria Csoportmunka mappájában.

Vezérlés megosztása
Az asztalvezérlés átadható bármely aktív tanulói mobil eszköznek.
A vezérlés megosztása

1. Tegye az alábbiak egyikét:
l

Kattintson az Alkalmazások gombra ( ), és válassza a

Vezérlés lehetőséget.

Érintse meg a
elemet a tanár mobil eszközén.
2. Válassza ki, hogy melyik tanulói eszköznek szeretné a vezérlést átadni.
l

10

A MimioStudio Vote használata

A MimioStudio Vote használata
A MimioMobile alkalmazással rendelkező tanulói mobil készüléket a MimioStudio Vote
funkcióval párhuzamosan is használhatja. A tanulói mobil készülék használható a
MimioVote szavazó egység helyett is. Ha a tanár elindítja a Voice feladatot, a lehetséges
válaszok a tanulói mobil készüléken jelennek meg.
A MimioStudio Vote funkcióval kapcsolatosan további információért lásd a
MimioClassroom felhasználói útmutatót.

11

Ez az oldal szándékosan üres a kétoldalas nyomtatás érdekében.

12

Fejezet 4

Segítségkérés
Lépjen kapcsolatba a Mimio munkatársaival
A Mimio internetes oldalán támogatást biztosít a MimioClassroom termékekhez. Ezen felül
a MimioMűszaki támogatási osztálya telefonon is rendelkezésre áll.
Weboldal: www.mimio.com
Telefon: (877) 846-3721
A www.mimio.com weboldalunk Támogatás részére látogatva felveheti velünk a
kapcsolatot e-mailen keresztül is.

A dokumentációval kapcsolatos visszajelzések
Folyamatosan dolgozunk annak érdekében, hogy a legjobb minőségű dokumentációt
mellékeljük a termékeinkhez. Örömmel vesszük visszajelzéseit. Küldje el megjegyzéseit
vagy javaslatait az online súgóra, a nyomtatott vagy PDF formátumú kézikönyvekre
vonatkozóan.
Kérjük, a visszajelzésben adja meg a következő adatokat:
n

Terméknév és verziószám

n

Dokumentum típusa: nyomtatott kézikönyv, PDF vagy online súgó

n

Téma címe (online súgó esetén) vagy oldalszám (nyomtatott vagy PDF kézikönyvek
esetén)

n

A tartalom rövid leírása (például a pontatlan vagy nem egyértelmű lépésről-lépésre
követendő utasítások, azok a területek, amelyekről több információra lenne szüksége
stb.).

n

A dokumentáció hibáinak javítására vagy fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Más olyan témákban is örömmel vesszük visszajelzéseit, amelyekkel szeretné, ha
foglalkoznánk a dokumentációban.
A visszajelzését küldje a következő címre:
documentation@mimio.com
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az e-mail cím csak a dokumentációval kapcsolatos
visszajelzésekre szolgál. Technikai jellegű kérdésekben kérje az ügyfélszolgálat segítségét.

13

Ez az oldal szándékosan üres a kétoldalas nyomtatás érdekében.

14

