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Interaktyvus ekranas reaguoja į prisilietimus išmaniaisiais rašikliais ir pirštais. Taip pat galima 

valdyti ir nuotolinio valdymo pulteliu. 
 

 

Interaktyvaus ekrano fizinio skydelio įrankiai 

1 – įjungimas/išjungimas. Ekrano „užmigdymas“. 

2 – garsas. 

3 – „Promethean“ simbolis. 

4 – ekrano „užšaldymas“. 

5 – lietimo įjungimas/išjungimas. 

6 – išoriniai prie ekrano prijungti įrenginiai (pvz., kompiuteris) 

Nuotolinio valdymo pultelis 
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1 - Įjungimas/išjungimas. 

2 - Naršymas ir pasirinkimas. Naudojantis rodyklėmis pereiti prie pasirinktos parinkties. Pasirinkus 

variantą, spausti varnelę. 

3 – Garsas. Spaudžiant „+“ garsas didėja, spaudžiant „-‘‘ garsas mažėja. 

4 – Meniu. Naudojama pasiekti SPINTELĘ (ang. Locker). 

5 – Šaltinis. Naudojama pasiekti bet kurį prie ekrano prijungtą įrenginį. 

6 – Ekrano užmigdymas. Naudojama ekranui „užmigdyti“. 

7 – Užšaldymas. Užfiksuoja esamą vaizdą ekrane. 

Interaktyvaus ekrano įjungimas/išjungimas 

Paspaudus ir ilgiau palaikius įjungimo/išjungimo mygtuką interaktyvų ekraną įjungiate/išjungiate.  

 
Įjungus ekraną, įjungimo mygtukas ir „Promethean“ simbolis šviečia baltai. 

 

Interaktyvaus ekrano „užmigdymas“ 

„Užmigdyti“ ekraną galima 2 būdais: 

1.Trumpai spustelti įjungimo/išjungimo mygtuką. 

2. Nuotolinio valdymo pultelyje spausti mygtuką „Ekrano užmigdymas“. 

 

 
„Užmigdymo“ režime įjungimo mygtukas šviečia raudonai, o „Promethean“ simbolis baltai. 

 

Interaktyvaus ekrano „užmigdymo“ ir išjungimo nustatymai 

 
Galima nustatyti laiką, kada int. ekranas turi „užmigti“ ir išsijungti. 

 
 

Spausti „Spintelė“ – „Nustatymai“ – „Ekranas“ (Ekrano fonas, miego būsena, šrifto dydis) – 

„Išplėstiniai“ (Budėjimo ir miego režimų laikmačiai) – Budėjimo ir miego režimų laikmačiai – Budėjimo 

režimo laikmatis tiesėje parinkti laiką, po kiek laiko neaktyvumo ekranas turi „užmigti“. Miego režimo 

laikmačio tiesėje parinkti laiką, po kiek laiko po ekrano „užmigimo“ jis turi išsijungti.  

 
Parinkus norimą laiką abiejose tiesėse, nustatymai išsisaugo automatiškai, jokio mygtuko nereikia 

spausti. 
 

  



 

5 
 

Interaktyvaus ekrano prikėlimas 

Spustelti pirštu ar išmaniuoju rašikliu bet kurioje ekrano vietoje. 

Pagrindinis Interaktyvaus ekrano meniu 

 
Pagrindiniame ekrano meniu sudėtos pagrindinės ir dažniausiai naudojamos ekrano funkcijos. Jas 

galima rasti ir „Spintelėje“. 
 

 

Pasiekti pagrindinį ekrano meniu galima paspaudus rodykles ekrano šonuose, ekrano apačioje, 

„Promethean“ simbolį fiziniame valdymo skydelyje ir 4 simbolį nuotolinio valdymo pultelyje. 

 

Praplėstas ekrano meniu atrodo taip: 
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A – ATGAL. Grąžina vienu žingsniu atgal. 

B – SPINTELĖ. Joje sudėta viskas: programos, įrankiai, failai, lentos užrašai ir t.t.  

C – SAVININKAS (ADMINISTRATORIUS). Galimybė kiekvienam dirbti savoje aplinkoje. 

D – NAMAI. Visada grąžina į pradinį ekrano langą. 

E –BALTA LENTA. 

F –FIKSUOTI. Padaro esamo ekrano vaizdo nuotrauką.  

G – RAŠYTI PASTABĄ. Su šiuo įrankiu galima užrašyti pastabas ar atlikti kitus žymėjimus ekrane.  

H – ŠALTINIS. Per interaktyvų ekraną galima transliuoti kompiuterį.  

I - EKRANO DALIJIMASIS. Įrenginių dalinimosi interaktyviame ekrane funkcija. 

J – PASKIAUSIOS PROGRAMOS. Vėliausiai naudotos programos. 

Spintelė (ang. Locker) 

 

Atidaryta spintelė atrodo taip: 

 

Spintelės turinys 
Norint pasiekti spintelės turinį, reikia spausti kairėje pusėje esanti spintelės simbolį (1) 

  



 

7 
 

 

 

Nustatymai. Visi interaktyvaus ekrano nustatymai. 

 

Kamera. Galimybė prie interaktyvaus ekrano prijungti kamerą.  

 

 

Chromium. Interneto naršyklė. 

 

 

Failai. Muzika, paveikslėliai, dokumentai, interaktyvios lentos užrašai ir kt. 

 

Promethean store. Programėlių, žaidimų parduotuvė. Parsiųsta programėlė automatiškai 

atsiranda LOCKER (liet. „Spintelėje“). Nebereikalingą programėlę ištrinti galima taip: „Spintelė“ 

– Nustatymai – Apps – App info – susirasti norimą ištrinti programėlę – Spausti ant jos – 

Uninstall. 

 
Screen Share. Įrenginių dalinimosi interaktyviame ekrane funkcija. Išsamesnio aprašymo 

ieškoti skiltyje „Įrenginių vaizdo dalijimasis interaktyviame ekrane“ 
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Panel management. Ši programa taupo mokymo įstaigų technologijų administratorių (IT 

specialistų) laiką ir pastangas, suteikdama galimybę vienoje vietoje nuotoliniu būdu valdyti 

visus įstaigos „ActivPanel Elements Series“ įrenginius. Administratoriai gali užtikrinti, kad 

„ActivPanel Elements Series“ ekranai būtų saugūs, o mokytojai galėtų pasiekti naujausią „Promethean“ 

programinę aparatinę ir programinę įrangą bei pagrindines mokymosi programas. Norint naudotis 

„Promethean“ ekranų valdymo programa, pirmiausia reikia „myPromethean“ portale sukurti paskyrą. 

Ekranų valdymo vadovas (lietuviškai  nuo 114 psl.)  

https://inspire.activsoftware.co.uk/support/Panel%20Management%20User%20Guide_0420v1.

5_ML.pdf 

 

ActivCast. Nebeaktyvi funkcija. Ją pakeitė Screen Sharing. 

 

 

     

Activities. Galima ekrane atlikti programinėje įrangoje „ActiveInspire“ sukurtas užduotis. 

 

Cloud Connect. Prieiga prie susieto Google Drive arba One Drive. Išsamesnio aprašymo 

ieškoti skiltyje „Savininkas (administratorius). Aplinkų kūrimas ir valdymas.  

 

 

Naujinti. Įvairūs atnaujinimai. Juos atnaujinti galima tik „Savininko“ aplinkoje. Spausti 

„Ieškoti naujinių“, spausti „Naujinti“. Jei naujinių nėra, spausti „Išeiti“. 

 

 

Suktukas.. Galima koreguoti jau esamą turinį ir spalvas arba sukurti naują.  

Koreguoti: spausti „Pavadinimas“ – pieštuko piktograma. 

      Sukurti naują: spausti „Pavadinimas“ – ‚Create New“. Sukūrus spausti „Save“.  

 Po pavadinimu esančios piktogramos: 

• Nustatymai. Galima įjungti suktuko garsą. 

• „+“. Pridėti papildomą suktuką (galima iki 4). 

• „Padidinimo rodyklės“. Padidina suktuką. 

• „X“. Išjungimas. 

 

Laikmatis.. Galima pasirinkti: 

• Laikrodis. 

• Laikmatis. 

• Chronometras. 

Po pavadinimu esančios piktogramos: 

https://inspire.activsoftware.co.uk/support/Panel%20Management%20User%20Guide_0420v1.5_ML.pdf
https://inspire.activsoftware.co.uk/support/Panel%20Management%20User%20Guide_0420v1.5_ML.pdf
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• Nustatymai. Galima parinkti skaitmeninį arba analoginį variantą, 12 arba 24 val. 

formatą,  įjungti garsą, įjungti sekundes, milisekundes. 

• „+“. Pridėti papildomą laikmatį (galima iki 4). Galima nustatyti, kad būtų skirtingi: 

vienas laikrodis, kitas laikmatis, trečias chronometras. 

• „Padidinimo rodyklės“. Padidina laikmatį. 

• „X“. Išjungimas. 

 

Interaktyvi lenta. Baltos lentos funkcija. Išsamesnio aprašymo ieškoti skiltyje „Interaktyvioji 

lenta“. 

 

 

Galerijas. Foto, paveiksliukų galerija. 

 

 

 

Muzikos grotuvas.  

 

 

 

Žymeklis. Su šiuo įrankiu galima užrašyti pastabas ar atlikti kitus žymėjimus ekrane. Yra 

pieštukas, permatomas žymeklis, trintukas. Paspaudus ant įrankio, galima keisti spalvą, storį 

(trintukui keičiamas tik storis). Išsamesnio aprašymo ieškoti skiltyje „Žymeklis. Rašyti pastabą“. 

 

Pagrindiniai nustatymai: garsumas, skaistis, kontrastas ir delno režimas 
 

Norint pasiekti pagrindinius nustatymus, reikia spausti nustatymų simbolį (2) 
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Pagrindiniuose nustatymuose galima įjungti arba išjungti interaktyvios lentos funkciją „Trynimas 

delnu“. 
 

 

Informacija apie interaktyvų ekraną 
Norint rasti informaciją apie ekrano modelį, pagrindinės plokštės programinę įrangą, „Android“ 

operacinę sistemą ir serijos numerį, reikia spausti informacijos simbolį (3) 

 

Savininkas (administratorius). Aplinkų kūrimas ir valdymas. 

 

 
Yra galimybė interaktyviame ekrane sukurti 9 aplinkas ir jose dirbti (įskaitant Savininko ir 

Svečio aplinkas). 
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 Funkcijos aprašymas Savininko 
(administratoriaus) aplinkoje 

Funkcijos aprašymas asmeninė 
aplinkoje 

Sign out Atsijungti nuo esamos aplinkos. Atsijungti nuo esamos aplinkos. 

Nustatymų simbolis • Rodo visus ekrano vartotojus. 

• Leidžia pridėti naują vartotoją 
(Spausti + Add user). 

• Leidžia ištrinti vartotojus (spausti 
šiukšliadėžės simbolį ties vartotoju, kurį 
norite ištrinti).  

• Rodo visus ekrano 
vartotojus. 

• Leidžia kuriamai aplinkai 
suteikti pavadinimą (spausti ant 
„naujas naudotojas“, suteikti 
pavadinimą, spausti „gerai“). 

• Leidžia ištrinti savo 
aplinką iš int. ekrano ( dešinio 
kampo viršuje spausti 3 
taškelius, spausti „Ištrinti X iš šio 
įr.) 

Spynutė • Leidžia apsaugoti 
administratoriaus aplinką slaptažodžiu 
(spausti Spynutės simbolį – spausti Ekrano 
užraktas - spausti PIN (jei norite uždėti 
kodą iš skaičių) arba Slaptažodis (jei norite 
uždėti kodą iš raidžių, žodžių) 

• Leidžia apsaugoti savo 
aplinką slaptažodžiu (spausti 
Spynutės simbolį – spausti 
Ekrano užraktas - spausti PIN (jei 
norite uždėti kodą iš skaičių) 
arba Slaptažodis (jei norite 
uždėti kodą iš raidžių, žodžių) 

Debesiukas • Leidžia susieti administratoriaus 
aplinką su Google Drive arba One Drive 
debesimi (spausti Debesiuko simbolį – 
pasirinkti debesį). 

• Leidžia susieti savo 
aplinką su Google Drive arba 
One Drive debesimi (spausti 
Debesiuko simbolį – pasirinkti 
debesį). 

 

Namai 
 

 
Visada grąžina į pradinį ekrano langą. 

 
 

Spausti ekrano šonuose ar apačioje esančią rodyklę ir spausti „Namų“ simbolį. 

Interaktyvioji lenta 

 

Interaktyvios lentos meniu atrodo taip: 
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Naujas lapas 

 
Atidaro visiškai naują, švarų lentos foną. 

 
 

Spausti 3 taškelius (1), spausti Naujas (2): 
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Atverti išsaugotus interaktyvios lentos užrašus 
Spausti 3 taškelius (1), spausti Atverti (2): 

Pasirinkti norimą atidaryti failą. 

Išsaugoti interaktyvios lentos užrašus 

 
Išsaugotus interaktyvios lentos užrašus vėliau galima atidaryti ir koreguoti. 

 
 

Spausti 3 taškelius (1), spausti Įrašyti/Įrašyti kaip (2) 
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Išsaugoti interaktyvios lentos užrašus kaip ekrano momentinę kopiją 

 
Išsaugo PDF formatu tą interaktyvios lentos vaizdą, kuris tuo metu matomas ekrane. 

 

 

Spausti 3 taškelius (1), spausti Eksportuoti PDF ekrano momentinę kopiją (2) 
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Išsaugoti visus interaktyvios lentos užrašus 

 
Išsaugo PDF formatu visus žymėjimus ir paveiksliukus, esančius interaktyvioje lentoje (ne tik 

momentinį vaizdą). 
 

 

Spausti 3 taškelius (1), spausti Eksportuoti PDF Canvas 

 

Keisti interaktyvios lentos priemonių juostos padėtį 

 
Galima pakeisti įrankių meniu juostos vietą ekrane. 

 

 

Spausti Priemonių juostos padėtis (1) 
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Keli vartotojai 

 
Leidžia interaktyvią lentą padalinti į 2 dalis. Kiekvienos dalies apačioje yra dvi atskiros įrankių 

juostos su pagrindiniais įrankiais. 
 

 

Spausti (1) 

Norint grįžti prie vieno vartotojo, vėl spausti (1). 
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Fonas 

 
Interaktyvios lentos foną galima pakeisti įv. linijomis, langeliais, muzikine penkline, parinkti fono, 

linijų ir langelių spalvą. 
 

 

Spausti (1)  

Ir pasirinkti iš pateiktų parinkčių. 

Diagramos, šablonai ir paveikslėliai 
 

 
Į interaktyvią lentą galima įterpti įv. diagramas, šablonus, lenteles bei paveikslėlius. 

 

 

Spausti (1) 
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Jei norime įterpti diagramas ar lenteles, reikia spausti Diagramos&šablonai - spausti ant pasirinkto 

pavyzdžio. 

Jei norime įterpti paveikslėlį, reikia spausti Galerija – spausti ant pasirinkto paveikslėlio. 

 
Galima įterpti neišsaugotą paveikslėlį pasinaudojus pagrindinio ekrano meniu įrankiu „Fiksuoti“. 

 

 

Pasirinkti norimą paveikslėlį, dokumentą ar kt. medžiagą, kurią norite įkelti į interaktyvią lentą 

kaip paveikslėlį – iš pagrindinio ekrano meniu pasirinkti „Fiksuoti“ – apkarpyti, kiek norite – spausti „Gerai“ 

– spausti „ Atidaryti interaktyvioje lentoje“. 

Darbo su įrankiu pabaiga 

 
Kol nepasirinksite šio įrankio, aktyvus bus paskutinis naudotas įrankis, pvz., jei naudojote rašiklį, tol 

palietus ekraną, bus aktyvi rašiklio funkcija. 
 

 

Spausti (1) 

 

Rašiklis 

 
Galima pasirinkti rašiklio spalvą ir storį. 

 

 

Norint pasirinkti Rašiklį, reikia spausti (1), dar kartą spausti (1) –ir pasirinkti rašiklio storį iš pateiktų 

parinkčių, pasirinkti spalvą (2) 
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Žymeklis 

 
Galima pasirinkti žymeklio spalvą ir storį. 

 

 

Norint pasirinkti Žymeklį, reikia spausti (1), dar kartą spausti (1) –ir pasirinkti žymeklio storį iš 

pateiktų parinkčių, pasirinkti spalvą (2) 
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Trynimas 

 
Interaktyvios lentos užrašus galima trinti trintuku, delnu ir visų užrašų ištrynimo funkcija. 

 

 

Norint trinti delnu nereikia pasirinkti jokio įrankio iš interaktyvios lentos meniu. Suaktyvinti 

trynimo delnu funkciją reikia: Pagrindinis ekrano meniu – Spintelė – Pagrindiniai nustatymai - delno 

režimas.  

Norint ištrinti tam tikrą vietą, reikia spausti (1), dar kartą spausti (1) –ir pasirinkti trintuko storį iš 

pateiktų parinkčių. 

Norint ištrinti visus užrašus, reikia spausti (2): 

 

Braižymo įrankiai 

 
Yra integruoti šie braižymo įrankiai: liniuotė, kampainis, matlankis, apvalusis matlankis. Juos galima 

didinti, ilginti, keisti jų padėtį. 
 

 

Norint pasirinkti braižymo įrankį, reikia spausti (1) 

Ir pasirinkti norimą įrankį. 

Pastaba. Pasirinkus apvalų matlankį ir centre keičiant jo spalvą, galima atlikti tris skirtingas funkcijas: 

Raudona – leidžia daryti išpjovą. 

Žalia – leidžia brėžti aplinkui. 

Mėlyna – leidžia žymėti kampus. 
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Fiksuoti 

 

 
Padaro esamo ekrano vaizdo nuotrauką. 

 

 

Norint padaryti esamą ekrano nuotrauką, reikia pasirinkti „Fiksuoti“ – apkarpyti, kiek norite – 

spausti „Gerai“ – spausti „ Atidaryti interaktyvioje lentoje“. 

Žymeklis.Rašyti pastabą 

 

 
Galima užrašyti pastabas ar atlikti kitus žymėjimus. 

 

 

Norint padaryti žymėjimus, reikia parinkti įrankį Rašyti pastabą ir pasirinkti iš atsidariusių parinkčių 

rašiklį arba žymeklį bei jų spalvą. Paspaudus ant įrankio antrą kartą, parenkamas jo storis. 
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Šaltinis (kompiuterio rodymas per interaktyvų ekraną) 

 

 
Pasirinkti per interaktyvų ekraną transliuoti prijungtus išorinius įrenginius. 

 

 

Įrenginių vaizdo dalijimasis interaktyviame ekrane 
 

Leidžia iš bet kurios pasaulio vietos rodyti įrenginių vaizdą interaktyviame ekrane. 
 

 

 
Ekrane galima demonstruoti 4 įrenginius vienu metu, o iki 39 įrenginių pridėti į laukimo kambarį 

vėlesniam jų demonstravimui. 
 

 

Kiekvienas įrenginys turi būti prisijungęs prie interneto. Tai padaryti galima taip: 

Įrenginyje įdiegti programėlę „myPromethean“ (share.mypromethean.com) 

1 žingsnis atliekamas int. ekrane. Pasirinkti „ScreenShare“ piktogramą. Pasirodo Panel ID 

(skaičių kombinacija, kurią reikia suvesti į įrenginį, kuris bus demonstruojamas ekrane). 

2 žingsnis atliekamas įrenginyje.  

 Mobiliame (telefone ar planšetiniame kompiuteryje): 

• Paleisti programą „myPromethean“ 

• Pasirinkti iš alternatyvų: 

o Esu moksleivis(-ė) 

o Esu mokytoja(s) 

o Esu IT administratorius. 
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• Įrašyti:  

o Interaktyviame ekrane rodomą skaičių kombinaciją; 

o savo vardą; 

•  Spausti „Pradėti bendrinti ekraną“. 

Kompiuteryje: 

• Paleisti programą „myPromethean“, paspaudžiant ant Screen Share piktogramos.  

• Įrašyti: 

o Interaktyviame ekrane rodomą skaičių kombinaciją; 

o savo vardą; 

• Jei pageidaujama, kad interaktyviu ekranu būtų galima valdyti jūsų kompiuterį, reikia 

uždėti varnelę ant „Aktyvinkite jutiklinį ekraną, kad „ActivPanel“ galėtų pereiti į jūsų 

ekraną“. 

 

• Spausti “Eiti į laukimo kambarį. 
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Int. ekrane atsiranda norinčių prisijungti skaičius.  

 

Ant jo paspaudus atsidaro visas sąrašas norinčių demonstruoti savo įrenginius. Kurie pažymėjo 

jutiklinio ekrano aktyvinimą, šalia jų vardo yra žalias apskritimas.  

 

Pažymėti tuos, kuriems bus suteiktas leidimas demonstruoti savo įrenginius ir spausti „Share“. 
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Nutraukti įrenginių demonstravimą galima taip: Ekrano apačioje spausti „X“  

Spausti „Close“. 

 

Kilus klausimams galite susisiekti:  

Jolanta Vienažindienė 

8 685 55156 

jolanta@lantel.lt  

mailto:jolanta@lantel.lt

