
Komme i gang med 

WHITEBOARD-APPEN
på Promethean ActivConnect G 

Whiteboard by Promethean er en skriveapp som skal være lett tilgjengelig for lærere og elever.
Appen har de mest nødvendige verktøyene for undervisning og læring og er plassert i 
hurtigmenyen (rosa knapp) som alltid er tilgjengelig på android-enheten på ActivPanel.
Du kan også bruke hurtigmenyen til å ta skjermbilde av nettsider, programmer osv og 
automatisk importere skjermbildet inn i whiteboard-appen.

Meny

Whiteboard-appen skiller 
mellom penn (skrive), touch 
med finger (flytte, zoome, 
panorere) og stryking med 
håndflate (viske) når du bruker 
Velg-knappen.

Bruker du Penn-knappen vil du skrive 
med fingeren i stedet. Du vil fortsatt 
kunne viske med håndflaten

Differensiering

Whiteboarden er uendelig. Du kan 
se hvor du er i orienteringsruten i 
øvre høyre hjørne. Zoom inn og ut 
som du ønsker for å forstørre eller 
forminske. Sett inn bakgrunner eller 
maler etter eget ønske.

Når du skriver og ønsker å gå til en 
nettside eller annen app - lukk 
whiteboarden, gjør det du ønsker og 
når du åpner whiteboarden igjen er alt 
som det var da du forlot det. Du kan 
også lagre whiteboard-innhold.

Du kan sette inn bilder fra Galleriet. 
Om du ser noe på nettet du ønsker å 
ta vare på. Hold fingeren på bildet, 
slipp, velg Lagre og du finner det igjen 
under Downloads i Galleri-appen. Du 
kan også bruke bilder fra en USB-penn.

Du finner whiteboard-appen 
under den rosa hurtigmenyen på 
din ActivPanel.
Bruker du den mørkeblå 
knappen får du skrive- 
tavle. Når du f eks er 
i en nettside og 
ønsker screenshot av denne inn i 
whiteboarden, velg den lysblå 
knappen i stedet.

Uendelig whiteboard Lukke og åpne Sette inn bilder

Med knappen Flerbruker-modus
kan du dele whiteboarden i to 
uavhengige deler med egne 
verktøymenyer.

Splitte skjermen i 2
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https://1drv.ms/u/s!AmC2qUM7Hv0yl2NpNGJnoRm8rb5p
https://1drv.ms/u/s!AmC2qUM7Hv0yl2KSqUSjvNjVu7w8
https://www.technipages.com/how-to-backup-your-entire-android-device
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