
Jak powrócić do poprzedniej wersji SMART Notebook? 
1. Aby odinstalować wersję SMART Notebooka 14 lub 15 skorzystamy z programu Deinstalator 

SMART. W tym celu uruchamiamy program poprzez START > SMART Technologies > 

Narzędzia SMART > Deinstalator SMART. 

2. Po uruchomieniu programu postępujemy zgodnie z ilustracjami pokazanymi poniżej.  

 

 

 



3. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy Deinstalator zapyta nas, czy ma odinstalować (usunąć) 

Galerię SMART zaznaczyć odpowiedź nie. Dzięki temu nasza instalacja wykonywana za chwilę 

będzie krótsza o czas na pobranie i instalację pakietu galerii do SMART Notebooka. 

 

4. Po odinstalowaniu aplikacji, uruchamiamy plik instalacyjny SMART Notebook 11.4. Jeżeli nie 

mamy go zapisanego na dysku, to możemy go pobrać ze strony 

http://education.smarttech.com/en/products/notebook/download. Program SMART 

Notebook w 11.4 jest dostępny w zakładce Students & Teachers poprzez kliknięcie tekstu 

„Looking for an older version of Notebook or know what software you need?” (w tym 

przypadku nie musimy wpisywać klucza licencyjnego).  

 
5. Zobaczymy okno programu jak na ilustracji poniżej. Wybieramy wersję aplikacji (SMART 

Notebook 11.4), system operacyjny i typ instalatora oraz wypełniamy formularz danymi 

naszej szkoły. Na samym końcu wciskamy przycisk DOWNLOAD. 

 
6. Po zakończeniu pobierania, uruchamiamy plik instalacyjny. Odznaczamy opcję sprawdzenia 

czy są nowsze wersje programu. 

http://education.smarttech.com/en/products/notebook/download


 

7. Akceptujemy warunki licencji po jej przeczytaniu. 

 

8. Zaznaczamy produkty, które chcemy zainstalować. Minimalnie powinny to być SMART 

Notebook i Sterowniki produktu SMART. 

 

9. Jeżeli nie odinstalowaliśmy Galerii SMART (patrz punkt 3), to w tym oknie odznaczamy 

wszystkie pola wyboru. 



 

10. W ostatnim oknie dialogowym rozpoczynamy proces instalacji. Po jego zakończeniu możemy 

korzystać z tablicy ze SMART Notebookiem. 

 

11. Od wersji SMART Notebook 11.1 do 11.4 nie trzeba wpisywać klucza produktu (klucza 

aktywacyjnego, klucza licencyjnego), aby go uaktywnić. Jednak w przypadku dodatków 

SMART Notebook Math Tools i narzędzi 3D do programu SMART Notebook klucze są wciąż 

niezbędne do ich uruchomienia. Oczywiście obowiązuje klucz produktu w najnowszej wersji 

Notebook 14. 

 


