Алгоритъм за включване на Wii
интерактивна дъска
1. Поставяне на Bluetooth stick в USB изход на компютъра.
2. Стартиране на Bluetooth връзка
Показваме скритите икони като щракнем върху триъгълничето в дясната част на лентата в
долната част на работния плот.
С двойно щракване стартираме блутут програмата (Bluetooth Manager).

Ако връзката с Wii – устройството не е запаметена, се стартира Съветник на блутут програмата:

Щракваме върху червеното копче под капака за батериите в задната част на Wii устройството.

Четирите лампички в предната част на устройството започват да мигат.

Щракваме върху бутона Next.

Блутут програмата открива Wii устройството и изписва името му – Nintendo …
Щракваме въху Next и изчакваме блутут програмата да свърже Wii устройството с компютъра.
Под иконата на устройството се появяват два свързани кламера, като индикация за успешна
връзка.
Стартираме програмата Smooth Board

Щракваме върху бутона Launch Smoothboard и изчакваме програмата да се свърже с Wii
устройството.

Програмата SB прихваща Wii устройството и на него започва да свети само първата синя
лампичка.
Калибрираме дъската като щракнем върху бутона Quick Calibration.

Появява се екран, в горната лява част на който има малка червена мишена. С инфрачервената
писалка щракваме в ценъра на мишената. Последователно се появяват още три мишени в
ъглите на екрана при последователно щракване върху тях.
След щракване върху четвъртата мишена дъската е калибриране и може да се използва.

При приключване на работата.
1. Спираме програмата SB.
2. От прозореца на програмата за управление на блутут връзката щракваме въху иконата
на устройството с десен бутон на мишката и избираме командата Disconnect. В резултат
кламерчетата на иконата изчезват, а лампичката на Wii устройството угасва.

При следваща работа с Wii дъската
връзката с устройството Nintendo е
запаметена.
Свързването на устройството става по следния начин:
1. Стартиране на Bluetooth връзка

Показваме скритите икони като щракнем върху триъгълничето в дясната част на лентата в
долната част на работния плот.
С двойно щракване стартираме блутут програмата (Bluetooth Manager). Връзката с Wii –
устройството е запаметена и в прозореца на програмата стои икона на устройството с надпис
Nintendo … Щракваме с десен бутон въху иконата на утройството и избираме командата
Connect

Появява се събощение, което ни подканя да подготвим Wii устройството за свързване и когато
сме готови да щракнем върху ОК. За целта натискаме бутона с форма на кръст в горната предна
част на Wii устройството.

Лампичките в долната част започват да мигат. Тогава щракваме върху бутона ОК от
съобщението на програмата за блутут връзка.

Получаваме съобщение “Now connecting. Please wait” (Свъзване. Моля изчакайте)

След свързване в прозорецът на програмата в иконата на устройството се появяват
кламерчетата като индикация за успешна връзка с устройството. Следва стартиране на
програмата Smooth Board, калибриране и работа с дъската по описаната по‐горе схема.

