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Kapitola 1

MimioMobile
Pomocou aplikácie MimioMobile v mobilnom zariadení môžu učitelia a študenti
spolupracovať na hodinách s využitím interaktívnej tabule. Aplikáciu MimioMobile možno
používať samostatne so softvérom MimioStudio alebo spolu s interaktívnym systémom
MimioTeach a ďalšími produktmi MimioClassroom.
Aplikácia MimioMobile je k dispozícii pre nasledujúce zariadenia:
n

iPad® 2 alebo novšie so systémom iOS 5 alebo novším

n

iPhone® 4 alebo novšie so systémom iOS 5 alebo novším

n

iPod touch® štvrtej alebo novšej generácie so systémom iOS 5 alebo novším

n

Mobilné zariadenie so systémom Android™ 3.0 (Honeycomb) alebo novším

Aplikáciu MimioMobile môžu používať študenti aj učitelia. Učiteľ môže preniesť ovládanie
pracovnej plochy na ktorékoľvek mobilné zariadenie študenta a inicializovať skupinové
aktivity, aby sa mohli aktivity naraz zúčastniť všetci študenti s mobilným zariadením.
Študenti tiež môžu použiť mobilné zariadenie s aplikáciou MimioMobile namiesto jednotky
MimioVote.
Mobilné zariadenia s aplikáciou MimioMobile je možné použiť spoločne s novým
tabletom MimioPad.
Informácie o tablete MimioPad nájdete v používateľskej príručke MimioClassroom.
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Kapitola 2

Začíname
Pozrite si nasledujúce časti, kde nájdete informácie o prvom používaní aplikácie
MimioMobile.
n

Inštalácia softvéru

n

Pripojenie mobilných zariadení

Inštalácia softvéru
Ak chcete začať používať softvér MimioMobile, najskôr je nutné vykonať nasledujúce
kroky:
n

Prevezmite a nainštalujte softvér MimioStudio z webovej lokality Mimio na adrese
www.mimio.com.

n

Nainštalujte aplikáciu MimioMobile v mobilnom zariadení učiteľa a v mobilnom
zariadení každého študenta. Aplikácia MimioMobile je k dispozícii v predajni Apple
App Store℠ a v obchode služby Google Play™.

Aktivácia softvéru

1. V aplikácii MimioStudio Poznámkový blok vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:
l

(Windows a Linux) Kliknite na položku O MimioStudio v ponuke Pomocník.

l

(Mac) Kliknite na položku O MimioStudio v ponuke Poznámkový blok.

2. V časti Nainštalovaný softvér vyberte jednu z nasledujúcich možností:
l

MimioMobile – aktivácia MimioMobile

l

MimioStudio – aktivácia MimioStudio

3. Do poľa Licenčné číslo zadajte licenčné číslo softvéru.
4. Kliknutím na tlačidlo OK aktivujte softvér.

Pripojenie mobilných zariadení
Po nainštalovaní softvéru MimioStudio a aplikácie MimioMobile môžete k počítaču
pripojiť mobilné zariadenia učiteľa a študentov.

Pripojenie mobilného zariadenia učiteľa
Pomocou nastavení alebo preferencií mobilu MimioStudio môžete k počítaču rýchlo
pripojiť mobilné zariadenie učiteľa.
Pripojenie mobilného zariadenia učiteľa

1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
l

(Windows a Linux) Spustite Nastavenia aplikácie MimioStudio.

l

(Mac) Spustite Preferencie aplikácie MimioStudio.
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Začíname

2. Vyberte možnosť

Mobilné zariadenie.

3. Ťuknutím na
na mobilnom zariadení spustite aplikáciu MimioMobile.
4. V časti Spôsoby pripojenia ťuknite na položku Kontrola kódu QR.
5. Ťuknutím na obrázok kódu QR na mobilnom zariadení spustite kameru.
6. Zarovnaním vodiacich čiar na obrazovke zariadenia s kódom QR v softvéri
MimioStudio skontrolujte kód QR.
Zariadenie sa pripojí k počítaču a v mobilnom zariadení sa zobrazí pracovná plocha.

Pripojenie mobilných zariadení študentov
Mobilné zariadenia študentov môžete pripojiť pomocou Správcu tried MimioStudio.
Pripojenie mobilného zariadenia študenta

1. Ak chcete spustiť Správcu tried, vykonajte jedno z nasledujúcich:
l

l

l

l

V časti Nástroje MimioStudio kliknite na tlačidlo Aplikácie, , a potom vyberte
možnosť
Správca tried.
(Windows) Na paneli úloh kliknite pravým tlačidlom na ikonu
a potom vyberte
možnosť
Správca tried.
(Linux) V notifikačnej oblasti kliknite pravým tlačidlom na ikonu
a potom
vyberte možnosť
Správca tried.
(Mac) V ponukovej lište kliknite na ikonu
Správca tried.

a potom vyberte možnosť

2. Vyberte triedu, ktorej zariadenie chcete pripojiť, a kliknite na položku Spustiť triedu.
3. Ťuknutím na
na zariadení študenta spustite aplikáciu MimioMobile.
4. V časti Spôsoby pripojenia ťuknite na položku Kontrola kódu QR.
5. Ťuknutím na obrázok kódu QR na mobilnom zariadení spustite kameru.
6. Zarovnaním vodiacich čiar na obrazovke zariadenia s kódom QR v softvéri
MimioStudio skontrolujte kód QR.
7. V mobilnom zariadení ťuknite na meno študenta, ktorý používa zariadenie.
8. Ťuknutím na položku Áno potvrďte výber.

Používanie histórie pripojení
Pri pripojení mobilného zariadenia k počítaču sú pripojenia uložené v histórii pripojení
MimioMobile. Pomocou tejto histórie môžete rýchlo znova pripojiť mobilné zariadenie.
Pripojenia k anonymným triedam sa v histórii pripojení neukladajú.
Pripojenie mobilného zariadenia pomocou histórie pripojení

1. Ťuknutím na
na mobilnom zariadení spustite aplikáciu MimioMobile.
2. V časti Spôsoby pripojenia ťuknite na položku História.
3. Vyberte triedny počítač alebo počítač učiteľa, ku ktorému sa chcete pripojiť.
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Pripojenie mobilných zariadení

Používanie manuálneho pripojenia
Mobilné zariadenie môžete k počítaču pripojiť manuálne bez skenovania kódu QR zadaním
informácií o sieti.
Manuálne pripojenie mobilného zariadenia

1. Ťuknutím na
na mobilnom zariadení spustite aplikáciu MimioMobile.
2. V časti Spôsoby pripojenia ťuknite na položku Manuálne.
3. Ťuknite na jednu z nasledujúcich položiek:
l

Učiteľ – pripojenie zariadenia ako zariadenia učiteľa

l

Študent – pripojenie zariadenia ako zariadenia študenta

4. Zadajte požadované informácie a ťuknite na položku Pripojiť.
Požadované informácie na pripojenie zariadenia učiteľa sa nachádzajú pod kódom
QR v nastaveniach/preferenciách mobilu MimioStudio.
Požadované informácie na pripojenie zariadenia študenta sa nachádzajú pod kódom
QR v Správcovi tried.
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Kapitola 3

Používanie funkcie
MimioMobile
Pozrite si nasledujúce časti, kde sa dozviete viac o používaní funkcie MimioMobile.
n

Používanie skratkových klávesov

n

Používanie Správcu tried

n

Používanie funkcie MimioStudio Spolupráca

n

Zdieľanie ovládania

n

Používanie funkcie Hlasovanie MimioStudio

Používanie skratkových klávesov
Klávesové skratky sú k dispozícii v hornej časti aktívnej oblasti mobilného zariadenia.
Tieto skratky sú vždy k dispozícii v zariadení učiteľa, ale v zariadení študenta sú k
dispozícii iba v prípade, že učiteľ preniesol na študenta ovládanie pracovnej plochy. Ďalšie
informácie o zdieľaní ovládania pracovnej plochy nájdete v časti Zdieľanie ovládania.
Klávesové skratky vám umožňujú rýchly prístup k funkciám v softvéri MimioStudio.
Nástroj výberu

Opakovať

Pero

Nástroje

Zvýrazňovač

Poznámky na obrazovke

Guma

Textový nástroj

Vystrihnúť

MimioVote

Kopírovať

MimioView

Prilepiť

Ovládanie

Späť

Spustiť

Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v používateľskej príručke MimioClassroom.
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Používanie funkcie MimioMobile

Používanie Správcu tried
Pomocou Správcu tried MimioStudio môžete zobraziť informácie o pripojení mobilných
zariadení, pripojiť mobilné zariadenia študentov a kontrolovať dochádzku.
Informácie o pripojení zariadení študentov nájdete v časti Pripojenie mobilných zariadení
študentov.
V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko spôsobov, ako získať prístup k Správcovi
tried.
Začiatok v

Postup

Panel úloh (Windows)
Notifikačná oblasť (Linux)

Kliknite pravým tlačidlom na ikonu
Správca tried.

Panel s ponukami (Mac)

Kliknite na ikonu

MimioStudio Nástroje

Kliknite na tlačidlo Aplikácie,
Správca tried.

a potom vyberte možnosť

a potom vyberte možnosť

Správca tried.

, a potom vyberte možnosť

Zobrazenie informácií o pripojení

1. Vyberte triedu, ktorú chcete zobraziť, a kliknite na položku Spustiť triedu.
2. Ak sú potrebné informácie o pripojení na riešenie problémov, kliknite na položku
Zobraziť podrobnosti pod kódom QR.

Používanie funkcie MimioStudio Spolupráca
Pomocou mobilného zariadenia s funkciou MimioMobile môžete vykonávať skupinové
aktivity. Displej sa automaticky rozdelí na jednotlivé pracovné priestory v závislosti od
počtu mobilných zariadení študentov pripojených k počítaču.
Funkciu Spolupráca môžete používať jedným z dvoch spôsobov.
n

Rýchle Spolupráca - každému študentovi sa zobrazí prázdna strana

n

Spolupráca - každému študentovi sa zobrazí aktuálna strana Poznámkový blok

V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko spôsobov, ako získať prístup k funkcii
Spolupráca.
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Používanie funkcie MimioStudio Spolupráca

Začiatok v

Postup

Panel úloh (Windows)
Notifikačná oblasť (Linux)

Kliknite pravým tlačidlom na ikonu
Rýchle Spolupráca.

Panel s ponukami (Mac)

Kliknite na

MimioStudio Nástroje

Kliknite na tlačidlo Aplikácie,
Spolupráca.

a potom vyberte možnosť

a potom vyberte možnosť

Rýchle Spolupráca.

, a potom vyberte možnosť

Rýchle

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
MimioStudio Poznámkový
blok

n
n

Kliknite na tlačidlo Spolupráca, .
Vyberte možnosť
Spolupráca v ponuke Nástroje.
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Používanie funkcie MimioMobile

Maximalizovanie pracovného priestoru
Pracovný priestor študenta môžete zväčšiť a zvýrazniť tak individuálny pracovný priestor
pre celú triedu.
Maximalizovanie pracovného priestoru

Kliknutím na ikonu
v spodnej časti zväčšite pracovný priestor.
Vybraný pracovný priestor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
Kliknutím na

sa vráťte na zobrazenie všetkých pracovných priestorov.

Používanie panela s nástrojmi Spolupráca
Keď učiteľ spustí Spolupráca, v mobilnom zariadení každého študenta sa zobrazí panel s
nástrojmi Spolupráca. Študenti môžu pomocou nástrojov dostupných na paneli s nástrojmi
kresliť a písať vo svojom pracovnom priestore.
Nástroj výberu
Nástroj výberu umožňuje výber a presúvanie položiek.
Pero
Môžete vybrať farbu a hrúbku čiary.

Zvýrazňovač
Môžete vybrať farbu a hrúbku čiary.

Guma
Môžete vybrať hrúbku čiary.

Keď učiteľ ukončí Spolupráca, všetky pracovné priestory študentov sa automaticky uložia
do archívu ako samostatné stránky aplikácie MimioStudio Poznámkový blok do priečinka
Skupinové relácie v aplikácii MimioStudio Galéria.

Zdieľanie ovládania
Ovládanie pracovnej plochy možno preniesť na ktorékoľvek z aktívnych mobilných
zariadení študentov.
Zdieľanie ovládania

1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
l

Kliknite na tlačidlo Aplikácie

a potom vyberte možnosť

l V mobilnom zariadení učiteľa ťuknite na položku
.
2. Vyberte zariadenie študenta, na ktoré chcete preniesť ovládanie.
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Ovládanie.

Používanie funkcie Hlasovanie MimioStudio

Používanie funkcie Hlasovanie MimioStudio
Mobilné zariadenie študenta s aplikáciou MimioMobile možno použiť spoločne s funkciou
Hlasovanie MimioStudio. Mobilné zariadenie študenta možno použiť namiesto hlasovacej
jednotky MimioVote. Keď učiteľ uskutoční aktivitu s hlasovaním, v mobilnom zariadení
študenta sa zobrazia možné odpovede.
Viac informácií o funkcii Hlasovanie MimioStudio nájdete v používateľskej príručke
MimioClassroom.
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Kapitola 4

Získanie pomoci
Kontaktovanie spoločnosti Mimio
Spoločnosť Mimio prevádzkuje internetovú webovú lokalitu, ktorá ponúka podporu pre
produkty MimioClassroom. Okrem toho je oddelenie technickej podpory spoločnosti Mimio
možné kontaktovať aj telefonicky.
Webová lokalita: www.mimio.com
Telefón: (877) 846-3721
Navštívte oddelenie podpory na našej webovej lokalite na adrese www.mimio.com a
kontaktujte nás e-mailom.

Spätná väzba k dokumentácii
Neustále pracujeme na tom, aby sme k našim výrobkom poskytovali dokumentáciu čo
najvyššej kvality. Uvítame od vás spätnú väzbu. Pošlite nám vaše pripomienky alebo
návrhy týkajúce sa online Pomocníka, tlačených návodov a PDF návodov.
Do spätnej väzby uveďte nasledujúce informácie:
n

Názov výrobku a číslo verzie

n

Typ dokumentu: tlačený návod, PDF návod alebo online Pomocník

n

Názov témy (pre online Pomocník) alebo číslo strany (pre tlačené alebo PDF návody)

n

Stručný popis obsahu (napr. krokové postupy, ktoré nie sú presné; informácie, ktoré je
potrebné objasniť; oblasti, kde je potrebných viac podrobností atď.)

n

Návrhy na opravu alebo vylepšenie dokumentácie

Tiež uvítame vaše návrhy týkajúce sa ďalších tém, ktoré by ste chceli mať zahrnuté do
dokumentácie.
E-mail so spätnou väzbou pošlite na adresu:
documentation@mimio.com
Nezabúdajte, že táto e-mailová adresa slúži len na získanie spätnej väzby k dokumentácii.
Ak máte otázky týkajúce sa technických záležitostí, kontaktujte zákaznícky servis.
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