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Rozdział 1

MimioMobile
Za pomocą aplikacji MimioMobile na urządzeniu przenośnym nauczyciele i uczniowie
mogą wspólnie pracować nad lekcjami znajdującymi się na tablicy interaktywnej. Aplikacja
MimioMobile może być używana oddzielnie z oprogramowaniemMimioStudio lub w
połączeniu z system interaktywnymMimioTeach oraz innymi produktamiMimioClassroom.
Aplikacja MimioMobile jest dostępna dla następujących urządzeń:
n

iPad® 2 lub nowszy model, z systemem iOS 5 lub nowszą wersją

n

iPad® 4 lub nowszy model, z systemem iOS 5 lub nowszą wersją

n

iPod touch® 4 generacji lub nowszy, z systemem iOS 5 lub nowszą wersją

n

Urządzenie przenośne z systemem Android™ 3.0 (Honeycomb) lub nowszą wersją

Aplikacja MimioMobile może być używana zarówno przez studentów, jak i nauczycieli.
Nauczyciele mogą przekazywać sterowanie nad pulpitem do dowolnego urządzenia
przenośnego ucznia i zainicjować zajęcie grupowe, tak aby wszyscy uczniowie korzystający
z urządzeń przenośnych wzięli jednocześnie udział w zajęciu. Uczniowie mogą też używać
urządzenia przenośnego zMimioMobile zamiast urządzeniaMimioVote.
Urządzenia przenośne z aplikacją MimioMobile mogą być używane w połączeniu z
nowym tabletem MimioPad.
Informacje na temat tabletu MimioPad można znaleźć wMimioClassroom Podręczniku
użytkownika.
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Rozdział 2

Rozpoczęcie pracy
Informacje dotyczące rozpoczęcia pracy z MimioMobile można znaleźć w poniższych
sekcjach.
n

Instalacja oprogramowania

n

Podłączanie urządzeń przenośnych

Instalacja oprogramowania
Aby zacząć korzystać z oprogramowania MimioMobile, należy najpierw wykonać
następujące czynności:
n

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie MimioStudio z witryny oprogramowania Mimio,
używając łącza www.mimio.com.

n

Zainstaluj aplikację MimioMobile na urządzeniu przenośnym nauczyciela i na
wszystkich urządzeniach przenośnych uczniów. Aplikacja MimioMobile jest dostępna
w sklepie App Store firmy Apple℠ i sklepie Google Play™.

Aby aktywować oprogramowanie,

1. W aplikacji Notatnik MimioStudio wykonaj jedną z poniższych czynności:
l

(W systemach Windows i Linux) Z menu Pomoc wybierz pozycję Informacje o
aplikacji MimioStudio.

l

(W systemie Mac) Z menu Notatnik wybierz pozycję Informacje o aplikacji
MimioStudio.

2. W sekcji Zainstalowane oprogramowanie wybierz jedną z następujących opcji:
l

MimioMobile — aby aktywować MimioMobile

l

MimioStudio — aby aktywować MimioStudio

3. Wprowadź numer licencji oprogramowania w polu Numer licencji.
4. Kliknij przycisk OK, aby aktywować oprogramowanie.

Podłączanie urządzeń przenośnych
Po zainstalowaniu oprogramownia MimioStudio i aplikacji MimioMobile można podłączyć
urządzenia przenośne nauczyciela i ucznia do swojego komputera.

Podłączanie urządzenia przenośnego nauczyciela
Za pomocą opcji MimioStudio Ustawienia i preferencje mobilne.
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym nauczyciela
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Rozpoczęcie pracy

1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
l

(w systemie Windows i Linux) Uruchom opcję Ustawienia MimioStudio.

l

(w systemie Mac) Uruchom opcję Preferencje MimioStudio.

2. Wybierz pozycję

Mobile.

3. Dotknij
na urządzeniu przenośnym, aby rozpocząć MimioMobile.
4. W obszarze Metody nawiązywania połączenia dotknij Zeskanuj kod QR.
5. Dotknij obraz kodu QR na urządzeniu przenośnym, aby uruchomić kamerę.
6. Wyrównaj prowadnice na ekranie urządzenia przy użyciu kodu QR w aplikacji
MimioStudio i zeskanuj kod QR.
Urządzenie łączy się z komputerem, a na urządzeniu przenośnym wyświetlany jest
pulpit.
można szybko podłączyć urządzenie przenośne nauczyciela do komputera.

Podłączanie urządzeń przenośnych ucznia
Za pomocą Menedżera klasy MimioStudiomożna podłączać urządzenia przenośne ucznia.
Aby podłączyć urządzenie przenośne ucznia.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć Menedżera klasy:
l

l

l

l

Z menu MimioStudio Narzędzia kliknij przycisk Aplikacje, , a następnie wybierz
Menedżera klasy.
(w systemie Windows) Na pasku narzędzi kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
, a następnie wybierz opcję
Menedżer klasy.
(w systemie Linux) W obszarze powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy
ikonę , a następnie wybierz opcję
Menedżer klasy.
(w systemie Mac) W pasku menu kliknij ikonę
Menedżera klasy.

, a następnie wybierz

2. Wybierz klasę, z którą mają być połączone urządzenia, a następnie kliknij przycisk
Rozpocznij klasę.
3. Dotknij
w urządzeniu ucznia, aby rozpocząć MimioMobile.
4. W obszarze Metody nawiązywania połączenia dotknij Zeskanuj kod QR.
5. Dotknij obraz kodu QR na urządzeniu przenośnym, aby uruchomić kamerę.
6. Wyrównaj prowadnice na ekranie urządzenia przy użyciu kodu QR w aplikacji
MimioStudio i zeskanuj kod QR.
7. Na urządzeniu przenośnym dotknij imienia i nazwiska ucznia przy użyciu urządzenia.
8. Dotknij przycisk Tak, aby potwierdzić wybór.

Korzystanie z historii połączeń
Kiedy podłączasz urządzenie przenośne do komputera, twoje połączenia są zapisywane w
historii połączeń MimioMobile. Można jej użyć do tego, by szybko ponownie podłączyć
urządzenie przenośne.
Połączenia z klasami anonimowymi nie są w historii połączeń zapisywane.
Aby podłączyć urządzenie przenośne za pomocą historii połączeń.
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Podłączanie urządzeń przenośnych

1. Dotknij
na urządzeniu przenośnym, aby rozpocząć MimioMobile.
2. W obszarze Metody nawiązyw. połączenia dotknij pozycji Historia.
3. Wybierz klasę lub komputer nauczyciela, z którym ma być nawiązane połączenie.
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Rozpoczęcie pracy

Korzystanie z ręcznego nawiązywania połączenia
Urządzenie przenośne można podłączyć do komputera ręcznie, bez skanowania kodu QR,
wprowadzając informacje o sieci.
Aby ręcznie podłączyć urządzenie przenośne

1. Dotknij
na urządzeniu przenośnym, aby rozpocząć MimioMobile.
2. W obszarze Metody nawiązyw. połączenia dotknij pozycji Ręczne.
3. Dotknij jedną z następujących pozycji:
l

Nauczyciel — aby podłączyć urządzenie jako urządzenie nauczyciela

l

Uczeń — aby podłączyć urządzenie jako urządzenie ucznia

4. Wprowadź wymagane informacje, a następnie dotknij przycisku Połącz.
Informacje wymagane do podłączenia jako urządzenie nauczyciela można znaleźć w
obszarze Kod QR MimioStudio Ustawienia/Preferencje urządzeń przenośnych.
Informacje wymagane do podłączenia jako urządzenie ucznia można znaleźć w
obszarze Kod QR w Menedżerze klasy.
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Rozdział 3

Korzystanie z tabletu
MimioMobile
Informacje o korzystaniu z tabletu MimioMobile można znaleźć w następujących sekcjach.
n

Korzystanie z klawiszy skrótów

n

Korzystanie z Menedżera klasy

n

Korzystanie z aplikacji MimioStudioWspółpraca

n

Przekazywanie sterowania

n

Korzystanie z funkcji MimioStudio Głosowanie

Korzystanie z klawiszy skrótów
Klawisze skrótów są dostępne wzdłuż górnej części aktywnego obszaru urządzenia
przenośnego. Te klawisze są zawsze dostępne na urządzeniu nauczyciela, ale na urządzeniu
ucznia są dostępne tylko, jeśli nauczyciel umożliwi uczniowi sterowanie pulpitem. Więcej
informacji dotyczących współdzielenia sterowania pulpitem można znaleźć w temacie
Współdzielenie sterowania.
Klawisze skrótów umożliwiają szybki dostęp do funkcji oprogramowania MimioStudio.
Narzędzie wyboru

Ponów

Pisak

Narzędzia

Podświetlacz

Notatka na ekranie

Gąbka elektroniczna

Narzędzie tekstowe

Wytnij

MimioVote

Kopiuj

MimioView

Wklej

Kontroluj

Cofnij

Uruchom

Więcej informacji dotyczących tych funkcji można znaleźć w temacie Podręcznik
użytkownika MimioClassroom.
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Korzystanie z tabletu MimioMobile

Korzystanie z Menedżera klasy
Za pomocą MimioStudio Menedżera klasy można wyświetlać informacje na temat
połączenia z urządzeniem przenośnym, podłączać urządzenia przenośne ucznia i sprawdzać
obecność.
Informacje na temat podłączania urządzeń ucznia można znaleźć w części Podłączanie
urządzeń przenośnych ucznia
Poniższa tabela przedstawia kilka sposobów dostępu do Menedżera klasy.
Aby uruchomić

Wykonaj następujące czynności

Pasek zadań (w systemie
Windows)
Obszar powiadomień (w
systemie Linux)

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
Menedżer klasy.

Pasek menu (w systemie
Mac)

Kliknij ikonę

MimioStudio Narzędzia

Kliknij przycisk Aplikacje,
Menedżera klasy.

, a następnie wybierz

, a następnie wybierz opcję

Menedżera klasy.

, a następnie wybierz

Aby wyświetlić informacje o połączeniu

1. Wybierz klasę, którą chcesz wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij klasę.
2. Jeśli informacje o połączeniu są niezbędne do rozwiązywania problemów, kliknij
przycisk Pokaż szczegóły w obszarze Kod QR.

Korzystanie z aplikacji MimioStudio Współpraca
Korzystając z urządzenia przenośnego MimioMobile, można poprowadzić zajęcie grupowe.
Ekran zostanie automatycznie podzielony na pewną liczbą oddzielnych obszarów
roboczych, w zależności od liczby urządzeń przenośnych uczniów podłączonych do
komputera.
Można używać urządzenia Współpraca na dwa sposoby.
n

Szybko Współpraca — umożliwia wyświetlanie pustej strony dla każdego ucznia

n

Współpraca — umożliwia wyświetlanie bieżącej stronyNotatnik dla każdego ucznia

Poniższa tabela przedstawia kilka sposobów dostępu do podglądu Współpraca.
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Korzystanie z aplikacji MimioStudio Współpraca

Aby uruchomić

Wykonaj następujące czynności

Pasek zadań (w systemie
Windows)
Obszar powiadomień (w
systemie Linux)

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
SzybkoWspółpraca.

Pasek menu (w systemie
Mac)

Kliknij ikonę

MimioStudio Narzędzia

Kliknij przycisk Aplikacje,
Współpraca.

, a następnie wybierz opcję

, a następnie wybierz opcję

Szybko Współpraca.

, a następnie wybierz opcję

Szybko

Wykonaj jedną z poniższych czynności:
MimioStudio Notatnik

n
n

Kliknij przycisk Współpraca, .
Wybierz
Współpraca z menu Narzędzia.
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Korzystanie z tabletu MimioMobile

Maksymalizowanie obszaru roboczego
Można zmaksymalizować obszar roboczy danego ucznia, aby wyróżnić pojedynczy obszar
roboczy dla całej klasy.
Aby zmaksymalizować obszar roboczy

Kliknij ikonę
u dołu obszaru roboczego, aby go zmaksymalizować.
Wybrany obszar roboczy zostaje wyświetlony w trybie pełnoekranowym.
Kliknij

, aby wrócić do wyświetlania wszystkich obszarów roboczych.

Korzystanie z paska narzędzi Współpraca
Kiedy nauczyciel rozpoczyna Współpraca, wszystkie urządzenia przenośne uczniów
wyświetlają pasek narzędzi Współpraca. Uczniowie używają narzędzi dostępnych na pasku
narzędzi do rysowania i pisania w swoim obszarze roboczym.
Narzędzie wyboru
Za pomocą narzędzia wyboru można wybierać i przesuwać
elementy.
Pisak
Można wybrać kolor linii i szerokość.

Podświetlacz
Można wybrać kolor linii i szerokość.

Gąbka elektroniczna
Można wybrać szerokość linii.

Po zamknięciu podglądu przez nauczyciela Współpraca obszar roboczy każdego ucznia jest
automatycznie archiwizowany jako oddzielna strona aplikacji MimioStudio Notatnik w
folderze Wspólne sesje w aplikacji MimioStudio Galeria.

Przekazywanie sterowania
Można przekazać sterowanie pulpitem na dowolne aktywne urządzenie przenośne ucznia.
Przekazywanie sterowania

1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
l

Kliknij przycisk Aplikacje

, a następnie wybierz polecenie

Dotknij
na urządzeniu przenośnym nauczyciela.
2. Wybierz urządzenie ucznia, na które chcesz przekazać kontrolę.
l
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Steruj.

Korzystanie z funkcji Głosowanie MimioStudio

Korzystanie z funkcji Głosowanie MimioStudio
Urządzenie przenośne ucznia z aplikacją MimioMobile może być używane z funkcją
Głosowanie MimioStudio. Urządzenia przenośnego ucznia można użyć zamiast urządzenia
do głosowania MimioVote. Kiedy nauczyciel rozpoczyna zajęcie głosowania, możliwie
odpowiedzi są wyświetlane na urządzeniu przenośnym ucznia.
Więcej informacji na temat funkcji głosowania MimioStudio można znaleźć w temacie
Podręcznik użytkownika MimioClassroom.
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Rozdział 4

Uzyskiwanie pomocy
Kontakt z firmą Mimio
Firma Mimio utrzymuje witrynę internetową, która zapewnia wsparcie dotyczące produktów
MimioClassroom. Oprócz tego dział pomocy technicznej firmy Mimio jest dostępny przez
telefon.
Witryna sieci Web: www.mimio.com
Telefon: (877) 846-3721
Odwiedź sekcję wsparcia w naszej witrynie internetowej www.mimio.com, aby
skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail.

Opinie o dokumentacji
Czynimy nieustanne starania, aby do naszych produktów załączać dokumentację najwyższej
jakości. Czekamy na opinie użytkowników. Prosimy o przesyłanie uwag i sugestii
dotyczących naszych podręczników użytkownika.
W opiniach prosimy o zamieszczenie następujących informacji:
n

Nazwa i Numer Wersji Produktu

n

Rodzaj dokumentu: podręcznik w formie drukowanej, PDF lub pomoc online

n

Tytuł tematu (Pomoc elektroniczna) lub numer strony (dla podręczników drukowanych
lub PDF)

n

Krótki opis treści (na przykład instrukcje krok po kroku, które są niedokładne lub
niejasne, obszary, które należy omówić bardziej szczegółowo itd.)

n

Informacje o tym, jak poprawić lub ulepszyć dokumentację

Ponadto czekamy na sugestie dotyczące dodatkowych tematów, które należałoby omówić w
dokumentacji.
Prześlij odpowiedź zwrotną email:
documentation@mimio.com
Należy pamiętać, że ten adres jest przeznaczony wyłącznie do przesyłania uwag
dotyczących dokumentacji. W przypadku pytań natury technicznej należy się skontaktować
z działem obsługi klienta.
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