Посібник з початку роботи з інтерактивними панелями
Promethean серії ActivPanel
Вступ до ActivPanel
Інтерактивні панелі - ActivPanel, розроблені спеціально для класних кімнат, забезпечують
безпроблемний, інтегрований та інтерактивний досвід навчання. Наповнені цікавими та інтерактивними
інструментами, ActivPanel допомагають вчителям та учням з максимальною користю використати кожну
мить уроку.

Передня панель інтерактивної панелі ActivPanel оснащена центральною консоллю, розташованою для
комфортного та легкого доступу під кутом 30 градусів. Використовуйте центральну консоль для
налаштування гучності, доступу до Єдиного меню, вмикання і вимикання та заморожування, а також
перемиканням джерел.

У інтерактивній панелі ActivPanel є попередньо встановлене Єдине меню, яке зручно розташоване та
містить набір інструментів - Ваші улюблені програми Біла дошка та Коментувати, можливість
захоплювати будь-що на екрані, легко переключати джерела на підключені пристрої та Screen share для
бездротового відображення інформації з будь-якого пристрою на інтерактивну панель та керування з
панелі інтерфейсом пристрою. Також на ній знаходиться доступ до встановлених вами додатків Google
(browser, drive тощо).

Єдине меню доступне з нижньої, лівої та правої сторін, щоб забезпечити найзручніший та найшвидший
доступ.

Щоб знайти всі ваші улюблені інструменти, додатки, файли та налаштування в одному місці виберіть
піктограму Кабінет з Єдиного меню. Упорядкуйте свої програми, легко налаштовуйте яскравість та
керуйте обліковими записами.

Одразу доступні вбудовані додатки такі як: Timer (Таймер), Spinner (Рандомізатор), Annotate
(Коментувати), Whiteboard (Біла дошка) та Screen Share. Ці програми були розроблені спеціально для
викладачів, і вони доступні з Єдиного меню та Кабінету.

В залежності від моделей інтерактивної панелі ActivPanel доступні такі можливості: технологія письма
Vellum, Wi-Fi та Bluetooth модулі, автоматичне вмикання панелі при виявлені руху завдяки датчикам
proximity, 20 точок дотику, одночасне розпізнавання стилусу, дотику та стирання, стирання долонею та
підсилення басів.

Автоматичне увімкнення при наближенні
Щоб миттєво увімкнути панель, просто натисніть на кнопку живлення на центральній консолі.

Деякі панелі виходять з режиму сну навіть від дотику до екрану, а в деяких моделях присутня
можливість вмикання від наближення.

Коли ви підходите до панелі, Вас система визначає як користувача, та починається автоматичний
процес завантаження.

Центральна консоль
ActivPanel має центральну консоль, яка розташована під зручним кутом 30 градусів, щоб забезпечити
швидкий та простий доступ до навігаційних кнопок.
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1. Кнопка “Увімкнення” - у моделях з наявними проксі-датчики панель автоматично вмикається та
починає завантаження при наближенні людини.
Натисніть кнопку живлення один раз, і екран увімкнеться менше ніж за секунду! Коли панель переходить у
режим очікування, дотик на будь-якому місці екрану знову увімкне ActivPanel.
2. Кнопки “Гучність” - кнопки гучності дозволяють збільшувати або зменшувати звук, що надходить від
динаміків з посиленими басами. Ці кнопки також викликають меню налаштувань та регулювань інших
функцій панелі.
3. Кнопка “Promethean полум'я” - відкриває Єдине меню.
4. Кнопка "Заморозити" - заморожує поточне зображення на екрані. При цьому ви можете продовжувати
користування пристроями які підключені до панелі.
5. Кнопка “Дотик” - вмикає або вимикає реагування сенсорної панелі на дотик.
6. Кнопка “Джерело” - дозволяє переключитися на будь-який пристрій, підключений до ActivPanel.

Пульт керування
Promethean пульт дозволяє вам керувати ActivPanel з будь-якого місця в класі.

1. Увімкнення/вимкнення ActivPanel.
2. Навігація та вибір - використовуйте стрілки для переходу до вибраного вами варіанту. Натисніть
галочку, щоб вибрати свій варіант.
3. Гучність - використовуйте “+” для збільшення та “-” для зменшення гучності.
4. Єдине меню - використовуйте для виклику Єдиного меню та доступу до своїх та базових програм
Promethean.
5. Джерело - для перемикання на будь-який пристрій, підключений до вашої ActivPanel.
6. Пустий екран - використовуйте, щоб миттєво нічого не було видно на панелі ActivPanel.
7. Замороження - для заморожування поточного зображення на екрані.

Підключення до Інтернету
Щоб підключити ActivPanel до Інтернету, виберіть
Єдине меню, а потім іконку Кабінет.
Виберіть піктограму Налаштування. Торкніться значка
додаткових налаштувань.

Оберіть “Мережа та Інтернет”.
Якщо у вас підключений кабель Ethernet, тут ви можете
завершити процес.

Щоб під'єднатися до бездротової мережі, увімкніть
перемикач Wi-Fi.
Виберіть потрібну бездротову мережу та введіть пароль,
якщо це необхідно.

Після успішного підключення ви побачите
підтвердження під мережею, та назву мережі.

Єдине меню
Єдине меню попередньо встановлене та легкодоступне з нижньої, лівої та правої сторін екрану ActivPanel
сенсорним шляхом або натискання відповідної клавіші на панелі керування.
Єдине меню забезпечує швидкий доступ до програм Promethean.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. НАЗАД: Кнопка Назад повертає вас до попереднього екрана.
2. КАБІНЕТ - це особистий простір для доступу до програм, налаштувань та файлів.
3. ПРОФІЛЬ Користувача: відбуваються всі налаштування особистого профілю користувачів панелі, в
тч. обмеження доступу.
4. СТАРТ: повертає вас на домашній екран з будь-якої програми.
5. БІЛА ДОШКА - Додаток Promethean Whiteboard (Біла дошка) - це миттєва біла дошка з великою
кількістю інструментів для проведення уроків, такими як, інструменти анотацій, математичні
інструменти, концептуальні карти, нескінченний простір з різними фонами та структурами й можливістю
перетворити будь-який вміст на спільну діяльність одночасно декількох користувачів..
6. ЗАХОПЛЕННЯ: робить знімок поточного екрану та дає можливість надалі взаємодіяти з ним
(редагувати, вставляти, коментувати).
7. КОМЕНТУВАТИ: Додаток Коментувати дає можливість коментувати поверх будь-якого вмісту екрану.
8. ДЖЕРЕЛО: дозволяє швидко отримати доступ до пристроїв, підключених до вашого ActivPanel.
9. SCREEN SHERE: бездротова альтернатива підключення пристроїв для трансляції змісту екрану з
можливістю взаємодії з цими пристроями через мережу Інтернет.
10. ОСТАННІ ПРОГРАМИ - це навігація між запущеними програмами і можливість їх швидкого закриття.

Регулювання яскравості
Щоб відрегулювати яскравість вашої ActivPanel, виберіть Єдине меню, а потім торкніться іконки Кабінет.

Виберіть піктограму Налаштування. Натискайте та пересувайте смужку яскравості вперед або назад,
поки не досягнете бажаної яскравості.

Регулювання гучності
Щоб відрегулювати гучність на ActivPanel, виберіть Єдине меню, а потім торкніться іконки Кабінет.

Виберіть піктограму Налаштування. Натискайте та пересувайте смужку вперед або назад, поки не
досягнете бажаного рівня гучності.

Стирання долонею
Увімкнення функції Стирання долонею дозволяє видаляти/стирати записи на ActivPanel без активації
гумки. Потім інструмент гумки може бути активований фізичним ластиком. Щоб увімкнути/вимкнути
стирання долонею, виберіть Єдине меню, а потім торкніться іконки Кабінет.

Виберіть піктограму Налаштування. Використайте перемикач, щоб увімкнути/вимкнути Стирання
долонею.

Увага! Також доступ до меню регулювання гучності, яскравості, стирання долонею тощо
активується при натисканні кнопок гучності на центральній панелі.

Великий режим
Великий режим збільшує розмір піктограм в Єдиному меню. Щоб увімкнути великий режим, виберіть
Єдине меню, а потім торкніться іконки Кабінет.

Виберіть піктограму Налаштування. Оберіть та натисніть Великий режим.

Тепер ви можете насолоджуватися більшими піктограмами, в незалежності від місця, де ви вирішите
отримати доступ до Єдиного меню.

Додаткові налаштування
Щоб отримати доступ до мережевих з'єднань, знайти інформацію про свої програми та повністю
налаштувати роботу ActivPanel, зайдіть у розділ Додаткові налаштування. Щоб отримати доступ до
додаткових налаштувань, виберіть Єдине меню, а потім оберіть іконку Кабінет.

Виберіть піктограму Налаштування. Торкніться значка додаткових налаштувань.

Кабінет
Кабінет - це особистий простір для доступу до програм, файлів та налаштувань. Ви можете отримати
доступ до Кабінету з Єдиного меню, незалежно від місця його виклику.

У лівій частині Кабінету є три піктограми: Програми, Налаштування та Інформація.

Програми дозволяють отримати доступ до попередньо встановлених програм Promethean, таких як
Annotate (Примітка), Timer (Таймер), Spinner (Рандомізатор) та Whiteboard (Біла дошка), а також до
будь-яких програм, які ви встановили самостійно на ActivPanel.
Торкніться піктограми Налаштування, щоб швидко змінити налаштування ActivPanel, такі як яскравість
або гучність, а також отримати доступ до Додаткових налаштувань.
Торкніться піктограми Інформація, щоб дізнатись актуальні відомості про вашу інтерактивну панель.

Додаток Promethean Whiteboard (Біла дошка)
Додаток Promethean Whiteboard дозволяє миттєво перетворити дисплей вашої інтерактивної панелі в
чисте нескінченне полотно.
Використовуйте під час презентації уроку багато вбудованих інструментів для написання, додавання
написів і зображень, креслення геометричних фігур з допоміжними інструментами. Додаток дозволяє
змінити колір або структуру фону, зробивши дошку, наприклад, темною, а структуру - в клітинку або
нотним зошитом. Швидко додавайте зображення з будь-якого додатку чи навіть підключеного зовнішнього
джерела, коментуйте, пояснюйте та зберігайте, щоб повернутись у майбутньому. Функція збереження у
PDF-форматі дозволяє миттєво відправити учням зміст дошки, який з'являвся протягом уроку для
подальшого опрацювання.

Додаток Біла дошка має можливість спільної роботи одразу декількох учнів одночасно у відокремлених
для них робочих зонах на панелі.
На ActivPanel запустіть додаток, відкривши Єдине меню і натиснувши значок програми Whiteboard.
Панель інструментів додатку, за замовчуванням знаходиться в лівій частині вікна, але може бути
переміщена на право.
Натисніть один раз, щоб вибрати інструмент, натиснувши ще раз - отримаєте доступ до додаткових
налаштувань інструментів.

Додаток Promethean Захоплення (скріншот)
Додаток Promethean Захоплення дозволяє зробити знімок екрана всього, що зараз відображається на
ActivPanel. Це ідеально підходить для долучення зображень до будь-якого матеріалу.
вашій
Користуйтесь додатком також коли є потреба зберегти зображення з інтерфейсу підключених пристроїв
вчителя чи учнів.

Щоб зробити знімок екрана, перейдіть до Єдиного меню, а потім торкніться іконки Захоплення. При

натисканні - зафіксується зображення всього наповнення екрану ActivPanel. У разі якщо були попередньо
зроблені примітки – вони також будуть на знімку екрана. Інтерфейс додатку дозволяє відрегулювати
розмір захопленого зображення, а також моментально додати її на безкінечне полотно Білої дошки для
подальшої роботи чи опрацювання. Тут ви можете змінювати розмір, обертати та переміщувати
зображення, додавати анотації, зберігати та експортувати вміст.

Додаток Promethean Коментувати
Додаток Коментувати ідеально підходить для додавання приміток до будь-чого, що відображається на
екрані вашої панелі, надаючи вам змогу зробити записи всіх важливих моментів уроку. Ви можете також
використовувати його поверх підключених пристроїв.
Щоб отримати доступ, торкніться Єдиного меню, а потім піктограми Коментувати.

З'явиться панель інструментів додатку. Ви можете перетягнути її в будь-яке місце екрану. Вибирайте між
ручкою та маркером, доторкнувшись кнопки «Ручка» або «Маркер» один раз. Вибирайте між доступними
кольорами та розмірами інструментів.

Використовуйте Ластик для часткового стирання приміток, або функцію Очистити всі примітки.
Торкніться кнопки «Око», щоб вийти з режиму Коментувати та взаємодіяти з програмами на екрані.
Натисніть кнопку “Око” один раз для того, щоб повернутися до режиму Коментувати та продовжити
робити примітки.
За допомогою кнопок «Скасувати» та «Повторити» робіть швидкі виправлення.
Торкніться значка X, щоб вийти з програми. Усі примітки зникнуть після закриття програми.

Переключення джерел
Щоб отримати доступ до пристроїв, підключених до ActivPanel, натисніть на іконку Джерело у Єдиному
меню або натисніть на кнопку на центральній панелі керування.

З'явиться перелік підключених пристроїв - оберіть необхідний.

Ви можете отримати доступ до Єдиного меню та програм Promethean поверх підключених пристроїв.

Щоб повернутися до головного екрана ActivPanel, просто натисніть на кнопку Старт в Єдиному меню.

Додаток Promethean ScreenShare
ScreenShare - вбудований додаток у ActivPanel для віддзеркалювання екрану пристрою учнів або вчителя
на інтерактивну панель без дротів. Технологія розрахована на роботу в спільному приміщенні або на
віддалені через мережу Інтернет. Ця технологія підтримує функцію Touchback – керування віддаленим
пристроєм з екрана інтерактивної панелі.
Підтримуються всі типи пристроїв - від смартфону до ПК.
1. Щоб розпочати дзеркальне відображення за допомогою Screen Share, вам знадобиться завантажити
програму на пристрій, який треба підключити до ActivPanel (ПК з Windows або MacOS, смартфон та
планшет з Android або iOS) https://share.mypromethean.com/
2. Щоб запустити програму Screen Share на ActivPanel, відкрийте уніфіковане меню та торкніться
програми Screen Share.

3. На екрані з’явиться ідентифікатор (6-значний код), який треба ввести на комп’ютері або мобільному
пристрої.
4. Пристрій з’явиться в інтерфейсі “залу очікування” на інтерактивній панелі, звідки вчитель обирає його
в момент, коли потрібне відображення його екрану.
Підключити бездротовим шляхом можна до 39 пристроїв.
Для відображення мобільних пристроїв на екрані ActivPanel технологія Screen Share працює за допомогою
мобільного додатку myPromethean, який можна завантажити у PlayMarket та AppStore.

Останні програми
Кнопка "Останні програми" в Єдиному меню, дозволяє легко перемикатися між різними програмами на
вашій інтерактивній панелі ActivPanel. Щоб отримати доступ до останніх програм, виберіть Єдине меню, а
потім торкніться іконки Останні програми.

Тут відображаються всі ваші нещодавно запущені програми.

Залежно від того, скільки програм у вас зараз відкрито, може бути декілька сторінок, позначених малими
білими крапками у вікні Останні програми. Проведіть пальцем праворуч або ліворуч, щоб переміщатися
між сторінками.
Щоб повернутися до будь-якої з цих відкритих програм, просто виберіть програму.
Щоб закрити програми, подібно до того, як ви робите на своєму смарт-телефоні, просто натисніть
маленький Х, в нижньому правому куті в потрібному додатку

Магазин Promethean
Попередньо встановлений магазин Promethean - місце для пошуку цікавих навчальних програм для
покращення ваших уроків. Магазин Promethean має широкий вибір освітніх програм, які допоможуть
доповнити ваше навчання та залучити студентів.
Щоб отримати доступ до магазину, виберіть Єдине меню та торкніться іконки Кабінет.

В Кабінеті, у вкладці Додатки знайдіть магазин Promethean.

У магазині ви можете здійснювати пошук за допомогою заголовків у верхній частині вікна або за
допомогою функції пошуку у верхньому правому куті.
Просто натисніть Встановити, щоб встановити програму на ActivPanel. Можливо, вам доведеться
підтвердити встановлення.

Після встановлення програми можете відкрити її, або повернутися до магазину, та переглянути
додаток пізніше. Якщо у вас більше однієї сторінки програм, просто проведіть пальцем ліворуч або
праворуч для навігації між сторінками.

Керування програмами та додатками

Вибе
дода

Пошук додатків
У Кабінеті розміщені всі ваші програми, включаючи ті пристрої, які підключені. Щоб знайти програми,
відкрийте Єдине меню та торкніться іконки Кабінет.

Кабінет автоматично відкриється на вкладці Програми, але ви також можете отримати до неї доступ,
торкнувшись значка куба у лівій частині інтерфейсу Кабінету.

Залежно від кількості встановлених вами програм може бути більше, ніж одна сторінка. Сторінки
позначаються малими білими крапками внизу вікна Кабінету. Проведіть пальцем праворуч або
ліворуч, щоб переміщатися між цими сторінками.
Ви можете переставити встановлені програми в Кабінеті для зручного та швидкого доступу.
Щоб змінити порядок програм, так само як і на вашому смартфоні, просто натисніть і утримуйте
іконку програми, перетягуючи її у потрібне місце. Ви можете перенести програму в нове місце на цій
сторінці або на іншій.

Закриття додатків
Щоб закрити програми на вашій ActivPanel, виберіть Єдине меню, а потім торкніться Останні
програми.

Залежно від того, наскільки багато програм, ви наразі відкрили, може бути декілька сторінок,
позначених малими білими крапками у вікні "Останні програми".

Проведіть пальцем праворуч або ліворуч, щоб переміщатися між сторінками. Щоб закрити програми,
просто натисніть маленький Х в нижньому правому кутку потрібного додатку.

Видалення програм

Щоб видалити програми з
вашої ActivPanel, виберіть
Єдине меню, а потім торкніться
іконки Кабінет.

Виберіть піктограму Налаштування. Торкніться значка
додаткових налаштувань.

Виберіть Програми з меню Налаштування.
Ваші програми вказані в алфавітному
порядку. Прокрутіть до потрібної
програми, яку ви хочете видалити, і
торкніться її заголовка.

Натисніть кнопку Видалити, щоб
розпочати процес видалення.
Після того, як видалення буде
завершено, ви ненадовго отримаєте
підтвердження у нижній частині екрана та
повернетесь до списку програм.

Завантаження файлів
Є кілька способів отримати доступ до файлів вашої інтерактивної панелі ActivPanel. Цей метод описує
доступ до вмісту з USB за допомогою програми «Файли» з вкладки «Програми» в Кабінеті, а потім копіює
або завантажує цей вміст на ActivPanel.
Спочатку під'єднайте USB в один з USB-портів на ActivPanel.
Далі перейдіть до Єдиного меню та торкніться іконки Кабінет.
В Кабінеті на вкладці Додатки ви побачите програму під назвою
Файли. Виберіть її.

Відкриється вікно завантажень. Знайдіть свій USB,
торкнувшись трьох горизонтальних ліній у верхньому
лівому куті. Виберіть свій USB серед переліку імен, що
з’явиться.

Ви побачите тут вміст вашого USB. Утримуйте будь-який
файл протягом двох секунд, щоб вибрати його. Як тільки один
файл вибрано, ви можете відібрати додаткові файли.
Вибравши один або кілька файлів, торкніться трьох
вертикальних крапок у верхньому правому куті. Щоб
завантажити ці вибрані файли на ActivPanel, виберіть
«Копіювати…» із меню, яке з’явиться.
Знову з’являється екран завантажень, цей розділ з опціями в правому
нижньому куті. Виберіть синю кнопку Копіювати.

Ви повернетесь до свого USB. Щоб підтвердити, що ваші файли були успішно завантажені, торкніться
трьох горизонтальних ліній вгорі ліворуч та виберіть Завантаження

Веб-переглядач Chromium та створення закладок у ньому
Щоб позначити ваші улюблені веб-сайти для зручного доступу
в попередньо встановленому браузері Chrome, почніть із
вибору Єдиного меню, а потім торкніться іконки Кабінет. В
Кабінеті виберіть додаток Chromium.

Введіть або знайдіть
URL-адресу, яку ви
хочете додати до
Закладок. Торкніться
трьох вертикальних
крапок у верхньому
правому куті та
виберіть піктограму
зірочки з іменем, що
з’явиться.

Ви отримаєте коротке підтвердження у нижній частині екрана, що веб-сайт був доданий до Закладок.
Торкніться трьох крапок у верхньому правому куті один раз, зірка змінить колір на блакитний, вказуючи,
що ця URL-адреса тепер позначена Закладкою. В цьому меню виберіть Закладки, щоб змінити наявні там
ресурси.
Торкніться трьох вертикальних крапок і ви
зможете редагувати загальні позначки,
переміщувати їх в папки або видаляти.

Щоб перейти на веб-сайт із позначкою Закладки, натисніть Вибрати. Потім
торкніться трьох вертикальних крапок на синьому заголовку, щоб відкрити
параметри. Якщо на вашій ActivPanel вже активовано GooglePlay, ви маєте
можливість встановити будь-який зручний для себе браузер, наприклад,
Chrome. У такому випадку налаштування та користування браузером

відбуваються як на будь-якому іншому пристрої Android.

Підключення комп'ютера або ноутбука до ActivPanel
Щоб підключити будь-який комп'ютер до ActivPanel, почніть з кабелю VGA або HDMI та кабелю USB.
VGA або HDMI забезпечують візуальне підключення, а USB-кабель - сенсорне.

VGA

HDMI

USB

Порти на ActivPanel позначені.

Якщо ви підключаєте Mac до ActivPanel за допомогою кабелю VGA, вам може знадобитися додатковий
адаптер або ключ. Вам може також знадобитися аудіокабель.

Всі наші інтерактивні панелі мають легкодоступні фронтальні порти.

Ви знайдете додаткові порти на задній панелі вашої ActivPanel, вони знаходяться з лівого боку.
Обов’язково під'єднайте кабелі HDMI та USB до відповідних портів. Для прикладу, використовуйте HDMI
2 в тандемі з TOUCH 2. В деяких моделях можуть бути відмінності кількості портів TOUCH та USB.

Після підключення відкрийте Єдине меню та торкніться Джерела, щоб переключитися на ваш комп'ютер.
Ви можете також використовувати кнопку Джерело на своїй центральній консолі чи пульті керування.

Пам'ятайте! Ви завжди маєте доступ до Єдиного меню та до вбудованих додатків ActivPanel, навіть через
підключені пристрої.
Використовуйте піктограму “Старт” з Єдиного меню, щоб повернутись на головну сторінку в будь-який
час.
Щоб отримати додаткову інформацію про підтримку або для отримання допомоги, відвідайте
support.prometheanworld.com

Підключення ActivConnect OPS до ActivPanel
Щоб підключити ActivConnect OPS до ActivPanel, для початку переконайтесь, що у вас встановлена
остання версія прошивки.
Встановіть ActivConnect OPS у гніздо OPS на боці панелі ActivPanel. Далі переконайтеся, що ваш
ActivConnect OPS готовий до підключення до вашого ActivPanel.
Перейдіть https://support.prometheanworld.com/article/1753 для отримання додаткової інформації.

Відкрийте Єдине меню та торкніться іконки Джерело.

Виберіть OPS, щоб перейти до вашого ActivConnect OPS.

Знайдіть серійний номер свого ActivPanel, відкривши Єдине меню, а потім іконку Кабінет. Далі у вкладці
Програми оберіть піктограму оновлення. Зверніть увагу на серійний номер, який знаходиться в нижньому
лівому куті вікна оновлення.
Відкрийте Єдине меню знову і торкніться Джерела, а потім виберіть OPS, щоб повернутися до
ActivConnect OPS.
Проведіть пальцем вниз по верхній частині екрана, щоб відобразити сповіщення, і торкніться

повідомлення, яке читається «Не вдається знайти серійний номер панелі в…»
Введіть серійний номер ActivPanel і натисніть OK. Серійний номер не чутливий до регістру.
Екран ActivConnect OPS оновиться. Бульбашки програми та рожева кнопка меню на сторінці Старт
зникнуть.

Ви можете переконатись, що інтеграція завершена, провівши пальцем вниз від верхньої частини екрана,
повідомлення тепер буде читатись як: “Підключений IP…”
Після підключення, всі програми, встановлені на OPS, можна знайти в Кабінеті для зручного доступу.

Допомога і підтримка
Щоб зв’язатися зі службою підтримки Promethean, відвідайте support.prometheanworld.com або зв'яжіться
з компанією-постачальником в Україні.
Щоб бути в курсі світових оновлень Promethean приєднуйтесь до:
●
Підпишіться на наш канал YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UChn8toDKx-kjmopOU7_tQZg
●
Приєднуйтесь на Facebook: https://www.facebook.com/ActivInspireAwards
●
Підпишіться на світовий канал YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCxGtQa1jgL-5FsCP4yIwlVQ

