Κάμερα εγγράφων
Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγίες Ασφαλείας
Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Διαβάστε αυτό το έγγραφο
προσεκτικά για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σωστά και με ασφάλεια. Για να είστε
σε θέση να επιλύσετε τυχόν άγνωστα θέματα γρήγορα, κρατήστε αυτές τις πληροφορίες
κοντά σας.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σωστά και με ασφάλεια, τα σύμβολα που
εφαρμόζονται σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης και στο προϊόν, υποδεικνύουν πιθανότητα
τραυματισμού στο χρήστη ή σε άλλους καθώς και τον κίνδυνο φθοράς σε ιδιοκτησία. Οι
ενδείξεις και οι σημασίες τους είναι οι εξής: Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει προτού
διαβάσετε το εγχειρίδιο.

Προειδοποίηση
Προσοχή
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Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει πληροφορίες, οι οποίες
αν παραβλεφθούν, ενδέχεται να προκαλέσουν θάνατο
ή προσωπικό τραυματισμό λόγω λανθασμένου
χειρισμού.
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει πληροφορίες, οι οποίες
αν παραβλεφθούν, ενδέχεται να προκαλέσουν
προσωπικό τραυματισμό ή σωματική φθορά λόγω
λανθασμένου χειρισμού.

Προειδοποίηση
v Αν παρουσιαστεί κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις, αποσυνδέστε αμέσως το
καλώδιο USB και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το κέντρο
εξυπηρέτησης της Epson:
Εκπέμπεται καπνός, ασυνήθιστη οσμή ή ήχος από τη μονάδα.
Έχει εισέρθει νερό ή ξένο αντικείμενο στη μονάδα.
Το προϊόν έχει πέσει ή έχει φθαρεί η θήκη.
Η συνεχόμενη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά. Λόγω πιθανού κινδύνου, μην
επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη μονάδα.
v Με εξαίρεση το προσωπικό εξυπηρέτησης, μην ανοίξετε ποτέ τη θήκη της μονάδας.
Επιπλέον, μην αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε τη μονάδα. Ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά ή ατύχημα.
v Μην τοποθετείτε δοχείο με υγρό πάνω στη μονάδα. Αν χυθεί κάτι στη μονάδα,
ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
v Μην εισαγάγετε μεταλλικά αντικείμενα ή άλλα ξένα υλικά στη μονάδα. Ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά.
v Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε θέσεις με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, όπως σε
θέσεις που είναι σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως ή κοντά σε έξοδο κλιματιστικού ή
θερμαντήρα. Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση της μονάδας λόγω της
θερμότητας, να επηρεαστούν αρνητικά τα εσωτερικά εξαρτήματα της μονάδας ή να
προκληθεί πυρκαγιά.
v Μην χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε τη μονάδα σε θέσεις με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή
σε θέσεις όπου μπορεί να υπάρξει επαφή με υγρό όπως κοντά σε μπανιέρα ή ντους.
v Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα, μην κοιτάτε στο εσωτερικό του φακού της κάμερας
όταν είναι ενεργοποιημένη η λυχνία LED.

3

Προσοχή
v Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στη μονάδα. Ενδέχεται να ανατραπεί ή να
σπάσει.
v Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι έχετε προεκτείνει το πόδι. Η μονάδα
ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό σε περίπτωση που
χτυπήσει κάποιον.
v Προσέξτε έτσι ώστε να μην μαγκώσετε τα δάκτυλά σας στα κινούμενα μέρη της
μονάδας.
v Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε μη σταθερή θέση, όπως ασταθές τραπέζι ή επιφάνεια
με κλίση. Η μονάδα ενδέχεται να πέσει ή να ανατραπεί, προκαλώντας προσωπικό
τραυματισμό.
v Όταν σηκώνετε τον βραχίονα της κάμερας της μονάδας, χρησιμοποιήστε και τα δύο
χέρια. Αν αποδεσμεύσετε τον βραχίονα της κάμερας πριν ανυψωθεί πλήρως, η
κεφαλή της κάμερας ενδέχεται να εκτιναχτεί, προκαλώντας προσωπικό
τραυματισμό.
v Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη μονάδα σε μέρος στο οποίο έχουν πρόσβαση
μικρά παιδιά. Η μονάδα ενδέχεται να πέσει ή να ανατραπεί, προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό.
v Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε γραμμές ισχύος υψηλής τάσης ή σε πηγές
μαγνητισμού. Η μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργήσει κανονικά.
v Πριν καθαρίσετε τη μονάδα, αποσυνδέστε το καλώδιο USB για να αποφύγετε πιθανή
φθορά.
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Προφυλάξεις Χρήσης
v Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε θέσεις όπου θα εκτεθεί σε λιπαρό καπνό ή ατμό, όπως
σε κουζίνες ή κοντά σε υγραντήρες ή σε θέσεις με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σκόνης.
v Μην φυλάσσετε τη μονάδα σε θέσεις που είναι σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως ή
κοντά σε θερμαντήρες.
v Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε θέσεις όπου θα υποστεί κραδασμούς.
v Μην ακουμπάτε το φακό της κάμερας με γυμνά χέρια. Οι εικόνες που εμφανίζονται δεν
θα καθαρίζουν αν υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα ή λίπος από το δέρμα σας στην
επιφάνεια του φακού.
v Όταν μετακινείτε τη μονάδα ή όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι
έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο USB.
v Όταν καθαρίζετε τη μονάδα, σκουπίστε την με ένα απαλό και στεγνό πανί. Μην
χρησιμοποιείτε πτητικές ουσίες, όπως διαλυτικό ή βενζίνη.
v Όταν μεταφέρετε τη μονάδα, φυλάξτε την σε μια μαλακή θήκη μεταφοράς.
v Όταν είναι συνδεδεμένη η μονάδα με ένα μηχάνημα προβολής μέσω ενός καλωδίου
USB, η μονάδα δεν θα λειτουργήσει κανονικά αν χρησιμοποιείται ο δίαυλος USB.
Χρησιμοποιήστε άμεση σύνδεση.
v Συνδέστε τη μονάδα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB που παρέχεται με τη μονάδα
ή το μηχάνημα προβολής.
v Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε τη μονάδα σε μέρη όπου θα εκτίθεται σε λιπαρό
καπνό ή καπνό από τσιγάρο ή σε πολύ σκονισμένα μέρη.
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Λίστα Παρεχόμενων Στοιχείων
Βεβαιωθείτε την ακόλουθη λίστα για να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα παρεχόμενα
στοιχεία. Αν, κατά τύχη, λείπει ή έχει φθαρεί κάτι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό
σας.
Y Κάμερα εγγράφων

Y Καλώδιο USB (μόνο για χρήση με την
Κάμερα εγγράφων) 3,0 m
Y Μαλακή θήκη μεταφοράς ELPDC06 *
Y Ετικέτα ρύθμισης

Y Εγχειρίδιο χρήσης (αυτό το εγχειρίδιο)
Y Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Y ArcSoft Application software for ELPDC06
* Η Μαλακή θήκη μεταφοράς δεν περιλαμβάνεται όταν η μονάδα συσκευάζεται μαζί με
το μηχάνημα προβολής.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
v Μικρό μέγεθος
Αυτή η κάμερα εγγράφων είναι μικρή και ελαφριά, καθιστώντας εύκολη τη μεταφορά
και τη χρήση της σε μικρές περιοχές.
v Εύκολη ρύθμιση
Μπορείτε να συνδέσετε την κάμερα εγγράφων απευθείας σε επιλεγμένα μοντέλα
μηχανημάτων προβολής Epson χρησιμοποιώντας απλώς ένα καλώδιο USB. Με αυτόν
τον τρόπο θα μπορείτε να μεγεθύνετε εικόνες εκτυπωμένων εγγράφων και άλλων
υλικών. (Ελέγξτε το Εγχειρίδιο χρήσης του μηχανήματος προβολής που διαθέτετε για
να βεβαιωθείτε για τη συμβατότητα.)
v Συμβατό με τον υπολογιστή
Μπορείτε επίσης να αποτυπώσετε και να τροποποιήσετε εικόνες όταν χρησιμοποιείτε
την κάμερα εγγράφων με ένα υπολογιστή. Εύκολη σύνδεση — απλώς συνδέστε το
καλώδιο USB που περιλαμβάνεται (δεν απαιτείται ξεχωριστό καλώδιο ισχύος).
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Ονόματα Μερών και Λειτουργίες
Επάνω Μέρος/Πλαϊνό Μέρος/Πίσω Μέρος

Όνομα
Κεφαλή κάμερας
Πόδι
Βραχίονας κάμερας

Υποδοχή ασφαλείας
[Freeze]

[Focus]

[
[

][
]

]

Λειτουργία
Περιστρέψτε την κεφαλή της κάμερας κατά ±90° για να
εμφανίσετε τις εικόνες ενός εγγράφου ή από ένα τοίχο.
Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα εγγράφων, επεκτείνετε
το πόδι στο κάτω μέρος της θήκης.
Προεκτείνετε ή επαναφέρεται το βραχίονα της κάμερας
στη θέση του για να προσαρμόσετε το ύψος της κεφαλής
της κάμερας.
Η υποδοχή ασφαλείας δεν είναι συμβατή με το σύστημα
ασφαλείας Kensington MicroSaver.
Πατήστε το κουμπί [Freeze] για να ενεργοποιήσετε την
ενδεικτική λυχνία στο κουμπί και σταματήστε την εικόνα
που εμφανίζεται από την κάμερα εγγράφων.
Πατήστε ξανά το κουμπί [Freeze] για να αναιρέσετε τη
διακοπή της εικόνας και να απενεργοποιήσετε την
ενδεικτική λυχνία.
Πατήστε το κουμπί [Focus] για να εστιάσετε αυτόματα
στην εικόνα.
Η μονάδα δεν μπορεί να εστιάσει σε αντικείμενα που
βρίσκονται σε απόσταση περίπου 10 cm ή μικρότερη από
το φακό της κάμερας.
Πατήστε το κουμπί [

] για να μεγεθύνετε την εικόνα.

Πατήστε το κουμπί [

] για να σμικρύνετε την εικόνα.

Πατήστε το κουμπί [
] για να ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED.
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[Source Search]

Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
Τερματικό USB
(τύπος B)

Όταν συνδέετε το καλώδιο USB, θα πραγματοποιηθεί
αυτόματη επιλογή της πηγής από την κάμερα εγγράφων.
Όταν είναι συνδεδεμένες πολλές συσκευές στο μηχάνημα
προβολής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [Source
Search] έως ότου εμφανιστεί η εικόνα που θέλετε να
εμφανίσετε.
Αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργή όταν είναι συνδεδεμένη
η μονάδα σε έναν υπολογιστή.
Αυτή η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ενεργοποιείται όταν
παρέχεται ισχύς από ένα μηχάνημα προβολής ή έναν
υπολογιστή.
Αυτό το τερματικό χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της
μονάδας σε ένα μηχάνημα προβολής ή έναν υπολογιστή με
τη χρήση του παρεχόμενου καλωδίου USB.

Κεφαλή Κάμερας
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Όνομα
Πλάκα περιστροφής
εικόνας
Φακός κάμερας

Λειτουργία
Γυρίστε αυτή την πλάκα για να περιστρέψετε την εικόνα
που εμφανίζεται κατά ±90°.
Αυτός ο φακός αποτυπώνει την εικόνα.

Λυχνία LED

Ενεργοποιήστε αυτή τη λυχνία όταν δεν υπάρχει αρκετό
φως στο έγγραφό σας.

Σύνδεση σε Μηχάνημα Προβολής για την
Εμφάνιση Εικόνων
Συνδέστε την κάμερα εγγράφων σε ένα μηχάνημα προβολής με τη χρήση του καλωδίου
USB που παρέχεται με τη μονάδα.
Για πληροφορίες σχετικά με τα μηχανήματα προβολής που μπορούν να συνδεθούν,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με το μηχάνημα προβολής.
Διαδικασία

A Προεκτείνετε το πόδι και στη συνέχεια, κρατήστε βάση και σηκώστε την
κεφαλή της κάμερας.

Προσοχή
vΗ κάμερα εγγράφων δεν θα λειτουργήσει
κανονικά αν χρησιμοποιείται δίαυλος USB.
Συνδέστε το μηχάνημα προβολής απευθείας
στη μονάδα.
vΠροσέξτε έτσι ώστε να μην μαγκώσετε τα
δάκτυλά σας στα κινούμενα μέρη της
μονάδας.
vΌταν χρησιμοποιείτε την κάμερα εγγράφων,
βεβαιωθείτε ότι έχετε προεκτείνει το πόδι.
Διαφορετικά, η μονάδα ενδέχεται να πέσει,
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό σε
περίπτωση που χτυπήσει κάποιον.

B Καθώς κρατάτε την κεφαλή της κάμερας, σηκώστε το βραχίονά της.
Προσοχή
Μην αποδεσμεύσετε την κεφαλή της κάμερας
πριν ο βραχίονάς της είναι σε κάθετη θέση. Η
κεφαλή της κάμερας ενδέχεται να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό σε περίπτωση που σας
χτυπήσει.
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C Περιστρέψτε το βραχίονα της κάμερας κατά 90° και ρυθμίστε το ύψος
σύμφωνα με το αντικείμενο.

Προειδοποίηση
Μην κοιτάτε στο εσωτερικό του φακού της
κάμερας όταν είναι ενεργοποιημένη η λυχνία
LED.

D Για εμφάνιση με τη χρήση της κάμερας εγγράφων, συνδέστε το παρεχόμενο

καλώδιο USB (3,0 m) στο τερματικό USB (τύπος A) που έχει αναγνωριστεί από
το εικονίδιο
"Κάμερα εγγράφων" στο μηχάνημα προβολής.

Σύνδεση σε ένα Μηχάνημα Προβολής μέσω ενός
Υπολογιστή
Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση ενός υπολογιστή, βλέπε "Σύνδεση σε Ένα
Υπολογιστή για την Εμφάνιση Εικόνων" στη σελίδα 12.
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Εμφάνιση Eικόνων
Εμφάνιση μιας Eικόνας Eκτυπωμένων Eγγράφων και
Άλλων Yλικών
Διαδικασία

A
B

C

Τοποθετήστε το έγγραφο που
θέλετε να εμφανίζεται ακριβώς
κάτω από το φακό της κάμερας.
Προεκτείνετε ή επαναφέρετε το
βραχίονα της κάμερας στη θέση
του για να προσαρμόσετε το
μέγεθος της εικόνας και πατήστε
τα κουμπιά [ ][ ] για να
μεγεθύνετε ή για να σμικρύνετε το
μέγεθος της εικόνας.
Πατήστε το κουμπί [Focus] για να
εστιάσετε αυτόματα στην εικόνα.
Αν θέλετε να περιστρέψετε την
εικόνα, γυρίστε την πλάκα
περιστροφής της εικόνας.

Εμφάνιση Ζωντανής Δράσης ή Μιας Εικόνας από Έναν
Πίνακα
Διαδικασία

A Γυρίστε την κεφαλή της κάμερας για να

εμφανίσετε τη ζωντανή δράση ή μια εικόνα από
ένα πίνακα ή ένα τοίχο.

B Αν θέλετε να περιστρέψετε την εικόνα, γυρίστε
την πλάκα περιστροφής της εικόνας.
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Σύνδεση σε Ένα Υπολογιστή για την
Εμφάνιση Εικόνων
Για να συνδέσετε την κάμερα εγγράφων σε έναν υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε
το παρεχόμενο λογισμικό ArcSoft Application software for ELPDC06. Όταν εγκατασταθεί
το λογισμικό, ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της κάμερας
εγγράφων και για την αποτύπωση εικόνων.
Επιπλέον, οι μεγάλες εικόνες μπορούν να εμφανιστούν συνδέοντας τον υπολογιστή σε
ένα μηχάνημα προβολής.

Χρήση του Λογισμικού ArcSoft Application
software for ELPDC06
Σε αυτή την ενότητα επεξηγείται ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας όταν είναι
συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή.
Στις ακόλουθες επεξηγήσεις, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, χρησιμοποιούνται
στιγμιότυπα οθονών των Windows. Ωστόσο, οι οθόνες θα είναι παρόμοιες ακόμα και αν
χρησιμοποιείτε Macintosh.

Εγκατάσταση του Λογισμικού
Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό:
v Πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό, πραγματοποιήστε έξοδο από όλα τα προγράμματα
που εκτελούνται.
v Για χρήστες με Windows XP/Vista, εγκαταστήστε το λογισμικό ως χρήστης με
δικαιώματα διαχειριστή.
v Ανατρέξτε στο παράρτημα για το περιβάλλον λειτουργίας που είναι κατάλληλο για το
λογισμικό.
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Διαδικασία
Για Windows

A Εισαγάγετε το CD-ROM στον υπολογιστή για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του
λογισμικού ArcSoft Application software for ELPDC06.

B Όταν εμφανιστεί η συμφωνία άδειας χρήσης, πατήστε "Ναι".
C Για την εγκατάσταση του λογισμικού ακολουθήστε τις οδηγίες.
D Όταν εμφανιστεί η οθόνη ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, πατήστε
"Ολοκλήρωση".
Πρέπει να εγκατασταθεί και το λογισμικό ELPDC06 Button Manager. Μην
αποεπιλέξετε το πλαίσιο επιλογής.

E Εγκαταστήστε το λογισμικό ELPDC06 Button Manager.
Όταν εμφανιστεί η συμφωνία άδειας χρήσης, πατήστε "Ναι".

F Για την εγκατάσταση του λογισμικού ακολουθήστε τις οδηγίες.
G Όταν πατήσετε "Ολοκλήρωση", ολοκληρώνεται η εγκατάσταση και το εικονίδιο
εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.
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Για Macintosh

A Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
B Εισαγάγετε το CD-ROM στον υπολογιστή.
C Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "ArcSoft Application software for ELPDC06" στο
παράθυρο EPSON.
Η εγκατάσταση ξεκινάει.

D Όταν εμφανιστεί η οθόνη ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, πατήστε
"Ολοκλήρωση".
Πρέπει να εγκατασταθεί και το λογισμικό ELPDC06 Button Manager. Μην
αποεπιλέξετε το πλαίσιο επιλογής.

E Εγκαταστήστε το λογισμικό ELPDC06 Button Manager.
Όταν εμφανιστεί η συμφωνία άδειας χρήσης, πατήστε "Ναι".

F Για την εγκατάσταση του λογισμικού ακολουθήστε τις οδηγίες.
G Όταν πατήσετε "Ολοκλήρωση", ολοκληρώνεται η εγκατάσταση.
Σημείωση
Αν δεν έχει εγκατασταθεί το λογισμικό ELPDC06 Button Manager, δεν είναι δυνατή η
χρήση των κουμπιών [ ][ ] όταν είναι συνδεδεμένη η μονάδα σε έναν υπολογιστή.
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Κατάργηση Εγκατάστασης Λογισμικού
Διαδικασία
Για Windows
Πατήστε "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" ή "Κατάργηση εγκατάστασης
προγράμματος" στην "Έναρξη" - "Ρυθμίσεις" - "Πίνακας ελέγχου" και διαγράψτε το
λογισμικό ArcSoft Application software for ELPDC06.
Για Macintosh
Από τις "Εφαρμογές", διαγράψτε το φάκελο ArcSoft Application software for
ELPDC06.

Αποθήκευση Εμφανιζόμενων Εικόνων
Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή, οι εικόνες μπορούν να
αποτυπωθούν και να εμφανιστούν ως παρουσίαση.
Διαδικασία

A Συνδέστε τη μονάδα στο τερματικό USB ενός υπολογιστή και ξεκινήστε το
λογισμικό ArcSoft Application software for ELPDC06.
Για Windows
Πατήστε "Έναρξη" - "Όλα τα προγράμματα" - ArcSoft Application software for
ELPDC06.

Για Macintosh
Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο των εφαρμογών του τόμου του σκληρού δίσκου, στον
οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικό ArcSoft Application software for ELPDC06 και
στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "ArcSoft Application software for
ELPDC06".

B Εμφανίζεται η οθόνη έναρξης. Πατήστε "Capture"

.
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C Εμφανίζεται η οθόνη αποτύπωσης. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για
λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της οθόνης αποτύπωσης.

Αυτή η οθόνη αποτελείται από δύο παράθυρα: το παράθυρο του άλμπουμ
αποτύπωσης
και το παράθυρο προεπισκόπησης αποτύπωσης
.
Στην οθόνη αποτύπωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα εγγράφων για να
αποτυπώσετε ακίνητες εικόνες ή βίντεο. Για να επιστρέψετε στην οθόνη έναρξης,
κάντε κλικ στο κουμπί

.

Αν δεν είναι συνδεδεμένη η μονάδα, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος στο
παράθυρο αποτύπωσης. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή και πατήστε το
κουμπί

.

Για Windows
Κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο του άλμπουμ αποτύπωσης για να εμφανιστεί ένα
μενού με τις ακόλουθες λειτουργίες:
v "Preview": Κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο και στη συνέχεια "Preview" για να
εμφανιστεί το αρχείο. Ανάλογα με τον τύπο του επιλεγμένου αρχείου, θα ξεκινήσει
το Photo Viewer ή το Media Player. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ σε ένα
αρχείο για να εμφανιστεί. Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη επεξεργασίας, αυτή η
επιλογή δεν είναι διαθέσιμη.
v "Properties": Κάντε διπλό κλικ σε ένα αρχείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο
στοιχείο "Properties" για να εμφανιστούν οι πληροφορίες του αρχείου.
Εμφανίζονται πληροφορίες, όπως το όνομα, η θέση, το μέγεθος, η ημερομηνία
τροποποίησης και ο τύπος του αρχείου.
v "Find Target": Κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο
στοιχείο "Find Target" για να ανοίξετε το φάκελο στο σκληρό δίσκο όπου έχει
αποθηκευτεί το αρχείο.
v "Refresh Contents": Ενημερώστε το παράθυρο του άλμπουμ αποτύπωσης έτσι ώστε
να εμφανιστούν τυχόν αλλαγές των αποτυπωμένων αρχείων στο παράθυρο.
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■ Χρήση της οθόνης αποτύπωσης
Επιστρέφει στην οθόνη έναρξης.
Πραγματοποιεί εναλλαγή με την οθόνη επεξεργασίας.
Καθορίζει τη μορφή του αρχείου και την ανάλυση των αποτυπωμένων
εικόνων.
Εμφανίζει και αλλάζει τις αναλυτικές ρυθμίσεις και ιδιότητες για την
κάμερα.
Μεγεθύνει την εικόνα για να προσαρμόζεται στην οθόνη του
υπολογιστή.
Για να ακυρώσετε την κατάσταση πλήρους οθόνης, πατήστε το
πλήκτρο Esc ή κάντε κλικ στο κουμπί
.
Συνδέει και αποσυνδέει τη μονάδα κάθε φορά που πατάτε αυτό το
κουμπί.
Εμφανίζει ή αποκρύπτει το παράθυρο του άλμπουμ αποτύπωσης.
Εκκινεί το Photo Viewer ή το Media Player και εμφανίζει τη φωτογραφία
ή το βίντεο που έχουν επιλεχθεί στο άλμπουμ αποτύπωσης.
Καθορίζει την τοποθεσία αποθήκευσης των αποτυπωμένων εικόνων.
Αποστέλλει την επιλεγμένη εικόνα ως μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Εκτυπώνει την επιλεγμένη εικόνα.
Διαγράφει την επιλεγμένη εικόνα από το άλμπουμ αποτύπωσης.
Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής, μειώνει το θόρυβο στην
εικόνα. Μετακινήστε το ρυθμιστικό κύλισης που εμφανίζεται στην
οθόνη προεπισκόπησης για να ρυθμίσετε το επίπεδο του θορύβου.
Πραγματοποιεί αποτύπωση ακίνητων εικόνων.
Εκκινεί τη λήψη βίντεο. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε
αυτό το κουμπί. Ο χρόνος εγγραφής εμφανίζεται στο παράθυρο
προεπισκόπησης αποτύπωσης.

Συμβατές Μορφές Αρχείων
Τύπος
Ακίνητες
εικόνες
Βίντεο

Προέκταση
.jpg
.bmp
.wmv
.mpg
.mov

Παρατηρήσεις

Μέγιστο 640 × 480 pixel
Μόνο για Windows
Μέγιστο 640 × 480 pixel
Μόνο για Macintosh
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Επεξεργασία Αποθηκευμένων Εικόνων
Διαδικασία

A Εκκίνηση του λογισμικού ArcSoft Application software for ELPDC06.
Πατήστε "Έναρξη" - "Προγράμματα" ή ("Όλα τα προγράμματα") - ArcSoft Application
software for ELPDC06.

B Εμφανίζεται η οθόνη έναρξης. Πατήστε "Edit" .
C Εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας και οι αποθηκευμένες εικόνες.

Η οθόνη επεξεργασίας περιλαμβάνει λειτουργίες για τη διόρθωση των αποτυπωμένων
εικόνων και βίντεο και τα αρχεία που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία μπορούν να
αποθηκευτούν στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή. Για να επιστρέψετε στην οθόνη
έναρξης, κάντε κλικ στο κουμπί
.
Αυτή η οθόνη αποτελείται από δύο παράθυρα: το παράθυρο του άλμπουμ
αποτύπωσης
και το παράθυρο χώρου εργασίας . Για να αλλάξετε την εμφάνιση
του παραθύρου των άλμπουμ αποτύπωσης, κάντε κλικ στο κουμπί του βέλους
ανάμεσα στα δύο παράθυρα.

■ Χρήση της οθόνης επεξεργασίας
Πραγματοποιεί εναλλαγή στην οθόνη αποτύπωσης.
Αυτόματη ρύθμιση
Φωτεινότητα
Αντίθεση
Ρύθμιση
διαγράμματος
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Ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα, την
αντίθεση και το διάγραμμα.
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας όταν
μετακινείται το ρυθμιστικό κύλισης.
Αυξάνει και μειώνει την αντίθεση των
χαρακτήρων και των γραμμών.
Καθιστά το διάγραμμα της εικόνας
καθαρότερο.
Αυτή η λειτουργία δεν εμφανίζεται για τα
βίντεο.

Μεγέθυνση/
σμίκρυνση
Περιστροφή
Αναστροφή
Αναίρεση/
επανάληψη
Αλλαγή μεγέθους

Αποκοπή

Αναπαραγωγή/
παύση

Μεγεθύνει και σμικρύνει την εικόνα.
Περιστρέφει την εικόνα.
Αναστρέφει την εικόνα από τα αριστερά προς
τα δεξιά.
Αναιρέστε την τελευταία ενέργεια ή
επαναλάβετε την τελευταία ενέργεια στην
οποία πραγματοποιήσατε αναίρεση.
Αλλάζει το μέγεθος της επιλεγμένης
φωτογραφίας. Στο παράθυρο που
εμφανίζεται, εισαγάγετε τις διαστάσεις για το
πλάτος και το ύψος της φωτογραφίας ή κάντε
κλικ στην επιλογή "Keep Aspect Ratio".
Διαγράφει μέρη μιας εικόνας που δεν θέλετε.
Καθορίστε μια ορθογώνια ή τετράγωνη
περιοχή χρησιμοποιώντας το εργαλείο
αποκοπής. Όταν καθοριστεί η περιοχή, η
περιβάλλουσα περιοχή θα γίνει μαύρη.
Αναπαράγει και παύει το εγγεγραμμένο
βίντεο. Αναπαράγει το επιλεγμένο αρχείο
βίντεο και επαναφέρει το αρχείο στο αρχικό
σημείο. Το κουμπί

Γραμμή
επεξεργασίας
Στιγμιότυπο

εμφανίζεται κατά την

αναπαραγωγή.
Ρυθμίζει το μήκος του εγγεγραμμένου βίντεο.
Πραγματοποιεί αποτύπωση μιας ακίνητης
εικόνας από μια ταινία.

Επαναφέρει όλες τις αλλαγές στις προηγούμενες ρυθμίσεις τους.
Οι ρυθμίσεις για το επιλεγμένο αρχείο βίντεο, όπως ο τύπος και η
ανάλυση του αρχείου, μπορούν να αλλάξουν στο εμφανιζόμενο
παράθυρο. Μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων, το αρχείο μπορεί να
αποθηκευτεί ως νέο αρχείο.
Αντικαθιστά το προηγούμενο αρχείο με το αναθεωρημένο.
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Παράρτημα
Επίλυση Προβλημάτων
Πρόβλημα
Δεν εμφανίζεται εικόνα
Η εικόνα είναι εκτός
εστίασης

Επίλυση
Ελέγξτε ότι το καλώδιο USB είναι κατάλληλα συνδεδεμένο
και ότι η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη.
Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο (αντικείμενο της εικόνας) δεν
βρίσκεται πολύ κοντά στο φακό της κάμερας.
Η λειτουργία αυτόματης εστίασης ενδέχεται να μην είναι σε
θέση να εστιάσει στις ακόλουθες καταστάσεις: Πατήστε
ξανά το κουμπί [Focus].
v Το αντικείμενο έχει χαμηλή αντίθεση ανάμεσα στις
φωτεινές και τις σκοτεινές περιοχές
v Το αντικείμενο έχει επαναλαμβανόμενα λεπτομερή
μοτίβα, όπως οριζόντιες ρίγες και καρό μοτίβα
v Η εικόνα είναι σκοτεινή
v Το αντικείμενο έχει φωτεινό φόντο

Προβλήματα με το Λογισμικό ArcSoft Application
software for ELPDC06
Μήνυμα σφάλματος
Επίλυση
The connection to your camera Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει συνδεθεί με
was lost.
ασφάλεια και στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί
.
The camera is not found. The
camera is in use by another
program or is not connected.
Make sure that the camera is
connected and working
properly, then try again.
The camera is not found or is
not working properly.
Please click Connect button
and try again.
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Αν είναι συνδεδεμένη κάποια webcam ή κάποια συσκευή
διαφορετική από τη μονάδα, αποσυνδέστε την.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει συνδεθεί με
ασφάλεια και στη συνέχεια, κάντε κλικ ξανά στο κουμπί
.

Πού θα Βρείτε Βοήθεια
Αν παρατηρήσετε προβλήματα στην εικόνα ή αν υποπτευθείτε κατά την εγκατάσταση ή
χρήση της κάμερας εγγράφου ότι έχει καταστραφεί, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη
μονάδα. Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Epson που αναγράφεται στο
Εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με το μηχάνημα προβολής που χρησιμοποιείτε με την
κάμερα εγγράφου.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Προδιαγραφές μονάδας
Διασύνδεση
Κατανάλωση ενέργειας
Διαστάσεις
Όταν δεν είναι
τυλιγμένη (mm)
Όταν είναι τυλιγμένη
(mm)
Βάρος
Ανύψωση λειτουργίας
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Εύρος θερμοκρασίας φύλαξης
Προδιαγραφές κάμερας
Ανάλυση αποτελέσματος Όταν είναι συνδεδεμένη
με ένα μηχάνημα
προβολής
Όταν είναι συνδεδεμένη
σε ένα υπολογιστή
Ανάλυση αισθητήρα
Περιοχή αποτύπωσης εικόνων
Ρυθμός καρέ

Ζουμ
Αναπλήρωση έκθεσης
Ισορροπία λευκού
Περιστροφή εικόνας
Περιστροφή κάμερας

Τερματικό USB (τύπο B) USB 2.0 *
Μέγιστο 2,5 W
W 260 × D 76 × H 388
W 260 × D 76 × H 60
0,9 kg
0 έως 2286 m πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας
+5 έως +35°C (χωρίς συμπύκνωση)
-10 έως +6°C (χωρίς συμπύκνωση)

XGA

Μέγιστο UXGA
1,92 megapixel
Μέγιστο W 257 mm × L 364 mm
Μέγιστο 15 καρέ ανά δευτερόλεπτο
(Όταν είναι συνδεδεμένη σε ένα
υπολογιστή)
4× ψηφιακό
Αυτόματο
Αυτόματο
±90°
±90°

Οριζόντια κατεύθυνση
Κατακόρυφη
κατεύθυνση
* Το τερματικό USB είναι συμβατό με USB 2.0. Ωστόσο, δεν εγγυούμαστε τη λειτουργία
όλων των συσκευών που είναι συμβατές με USB.
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Περιβάλλον Λειτουργίας Λογισμικού
Το παρεχόμενο λογισμικό μπορεί να λειτουργήσει σε υπολογιστές που πληρούν τις
ακόλουθες συνθήκες.
Συμβατά λειτουργικά
συστήματα

Windows XP SP2 ή μεταγενέστερη έκδοση/Windows
Vista/Macintosh OS X 10.4/10.5 (Apple QuickTime® 7.0 ή
μεταγενέστερη έκδοση)
CPU
Επεξεργαστής Pentium 4 1,4 GHz ή μεγαλύτερος
(Windows XP)/Pentium 4 2,4 GHz ή μεγαλύτερος
(Windows Vista)/PowerPC G5 1,8 GHz ή Intel Core
Μνήμη
512 MB ή περισσότερο
Διαθέσιμος χώρος στο σκληρό Απαιτούνται 300 MB ή περισσότερο διαθέσιμου χώρου
δίσκο
στο σκληρό δίσκο πριν την εγκατάσταση
Οθόνη
SVGA (800 × 600) ή υψηλότερη ανάλυση

Εμπορικά Σήματα
Η επωνυμία Epson αποτελεί σήμα κατατεθέν της Seiko Epson Corporation.
Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι είτε σήματα κατατεθέντα είτε
εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες
χώρες.
Οι επωνυμίες Macintosh, Mac και iMac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.
Η επωνυμία ArcSoft αποτελεί σήμα κατατεθέν της ArcSoft Company.
Γενική σημείωση: Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν
προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα
των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται όλα τα δικαιώματα σε αυτά τα
σήματα.

ArcSoft Application software for ELPDC06. © 2009 ArcSoft, Inc. All rights reserved.
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