
Panel ruchomych narzędzi 
Funkcje, których używasz najczęściej, są w zasięgu twojej ręki na  panelu ruchomych narzędzi. Żeby 
wyświetlić pasek ruchomych narzędzi, wybierz ikonę SMART Board™ umiejscowioną w obszarze 
powiadomień systemu Windows, w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz Ruchome narzędzia 
z menu narzędziowego SMART Board. 
 

 
Przycisk Służy do 

 
Rezygnacji z korzystania z jednego narzędzi i powrotu do używania myszy. 

 
Pisania albo rysowania cyfrowym atramentem. 

 
Pisania albo rysowania cyfrowym atramentem. 

 
Zakreślenia części tekstu (ekranu) przezroczystym tuszem (zakreślacz). 

 
Usunięcia cyfrowego atramentu (gąbka). 

 
Włączenia prawego przycisku myszy (po naciśnięciu następne dotknięcie 
tablicy będzie kliknięciem prawym przyciskiem myszy). 

 
Uruchomienia programu SMART Notebook. 

 
Uruchomienia klawiatury ekranowej. 

 
Cofnięcia ostatnio wykonanej czynności. 

 
Otwarcia menu w celu dostosowania ruchomych narzędzi do indywidualnych 
potrzeb 

 
 
 
 
 

Dostosowanie panelu ruchomych narzędzi 
 

Naciśnij ikonę Dostosuj  na panelu ruchomych narzędzi. Możesz dodawać lub usuwać elementy 
panelu poprzez przeciąganie ich pomiędzy paskiem narzędzi a oknem Dostosuj ruchome narzędzia. Jest 
możliwość wybrania dowolnej liczby przycisków, żeby w pełni dostosować Panel ruchomych narzędzi do 
własnych potrzeb. Gdy zakończysz proces dostosowywania musisz nacisnąć przycisk Gotowe po prawej 
stornie na dole okna Dostosuj ruchome narzędzia. Zawsze jest możliwość aby wrócić do pierwotnych 
(fabrycznych) ustawień panelu ruchomych narzędzi poprzez wybranie przycisku Przywróć wartości 
domyślne. 
 
Możesz także dodawać te same narzędzia wiele razy. Na przykład: jeżeli masz zamiar używać różnych 
kolorów pióra z cyfrowym atramentem podczas prelekcji, to możesz dodać kilka ikon pióra, definiując dla 
każdego inną barwa tuszu. 
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Dopasowanie poszczególnych narzędzi z panelu ruchomych narzędzi 

Gdy wybieramy narzędzie z panelu ruchomych narzędzi obok niego pojawia się ikona , której 
naciśnięcie otwiera okno pozwalające na zmianę ustawień wskazanego przez nas narzędzia. W zależności 
od typu narzędzia możemy zmieniać jego różne parametry. W przypadku pióra możemy zmienić stopień 
przeźroczystości, kolor, grubość, styl linii cyfrowego atramentu. Aby nasze zmiany ustawień zostały 
zachowane należy wcisnąć przycisk Zapisz właściwości narzędzia. 

 

 


