
Ръководство  за  работа  с  Easy  Interactive
Tools



Използване на Easy Interactive Tools
Easy  Interactive  Tools  е  специализирано  софтуерно  приложение,  което  работи  като  част  от  Easy  Interactive  Function.

Easy  Interactive  Tools  ви  позволява  да  добавяте  коментари  към  документа  или  прожекционния  си  екран  по  електронен  път,  като  използвате
предоставената  писалка  за  подчертаване  на  ключови  точки  и  писане  върху  прожекционния  екран  по  време  на  прожектирането.  Така  презентациите
или  уроците  ви  ще  са  много  по-завладяващи.

За  да  използвате  Easy  Interactive  Function,  инсталирайте  драйвера  от  CD-ROM  носителя  "EPSON  Projector  Software  for  Easy  Interactive  Function",
предоставен с  поддържания проектор Epson.  За  повече подробности вижте потребителското ръководство на проектора.  s  Потребителско ръководство
за  "Easy  Interactive  Function  (само  за  EB-460i/450Wi)"

A Проектор Epson D Кабел за компютър G Софтуер Easy Interactive Tools*

B Прожекционен екран E USB кабел *Изтеглете софтуера Easy Interactive Tools от уебсайта на
Epson.
s http://www.epson.com/

C Easy Interactive Pen F Софтуер Easy Interactive Driver

http://www.epson.com/


За  Windows

ОС Windows  2000  Service  Pack  4  или  по-нова
Windows  XP  Service  Pack  2  или  по-нова
(Home  Edition/Professional)
Windows  Vista*

(Всички  издания,  освен  за  Starter)
Windows  7*

CPU Pentium  III  1.2GHz  или  по-бърз
Препоръчително:  Pentium  M  1.6GHz  или  по-бърз

Количество  памет 256MB  или  повече

Твърд  диск
Свободно
пространство

100MB  или  повече

Дисплей Разделителна  способност,  по-висока  от  XGA
(1024x768)

*  само  за  32-битови  версии

За  Mac  OS

ОС Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

CPU Power PC G3 900MHz или по-бърз
Препоръчително: Intel Core Duo 1.5GHz или по-бърз

Количество памет 256MB или повече

Твърд диск
Свободно
пространство

100MB или повече

Дисплей Разделителна способност, по-висока от XGA
(1024x768)
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Инсталиране

q • Инсталирайте  софтуера  като  потребител  с  администраторски
права.

• Затворете  всички  отворени  приложения  и  след  това  започнете
инсталиране.

Процедура

За  Windows

A Включете  компютъра.

B Щракнете  двукратно  върху  файла  "EIToolsVxxx_Setup.exe",
който  сте  изтеглили  от  уебсайта  на  Epson.

C За  да  инсталирате,  следвайте  инструкциите  на  екрана.

D Щракнете  двукратно  върху  "Край",  за  да  затворите
инсталационната  програма.

За  Mac  OS

A Включете  компютъра.

B Щракнете двукратно върху файла "EIToolsVxxx_Setup"  който
сте  изтеглили  от  уебсайта  на  Epson.

C За  да  инсталирате,  следвайте  инструкциите  на  екрана.

D Когато  се  появи  "Install  Succeeded",  инсталационната
програма  се  затваря.

Деинсталиране
За  Windows

Изберете  Старт  –  Настройки  –  Контролен  панел  –  Добавяне-
премахване  на  програми  или  Добавяне  или  премахване  на  програми
и  след  това  премахнете  Easy  Interactive  Tools.

За  Mac  OS

Изпълнете  EIToolsVxxx_Uninstaller  в  сектора  от  твърдия  диск,  на
който  е  инсталиран  Easy  Interactive  Tools.
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q Ако  стартирате  Easy  Interactive  Tools,  докато  гледате  филм,
екранът  за  възпроизвеждане  на  филма  може  да  стане  черен.
Променете  ръчно  настройките  за  видеоускорителя.
Процедура:
(1)  Изберете  Старт  –  Настройки  –  Контролен  панел  –  Дисплей  –
Настройки  и  след  това  кликнете  върху  бутона  Разширени.
(2)  Изберете  Отстраняване  на  неизправности.
(3)  Преместете  стрелката  за  Хардуерно  ускорение  на  втората
позиция  отляво.
В  зависимост  от  компютъра  екранът  за  възпроизвеждане  на
филми  в  Windows  Media  Player  е  възможно  да  не  се  покаже,  а
визуализацията  за  скрийнсейвър  може  да  не  се  покаже  правилно.

За  Windows

За  да  стартирате  Easy  Interactive  Tools,  щракнете  двукратно  върху
иконата  Easy  Interactive  Tools  на  работния  плот.

Easy  Interactive  Tools  стартира  и  показва  менюто  на  лентата  с
инструменти.  s  стр.6

За  да  затворите  Easy  Interactive  Tools,  щракнете  върху  от  менюто в
системната  област.

За  Mac  OS

За  да  стартирате  Easy  Interactive  Tools,  щракнете  двукратно  върху
иконата  Easy  Interactive  Tools  в  инсталационната  папка.

За  да  затворите  Easy  Interactive  Tools,  щракнете  върху  Easy  Interactive
Tools  –  Quit  Easy  Interactive  Tools  от  главното  меню.

Можете  също  да  излезете,  като  щракнете  с  десния  бутон  на  мишката

върху   в  Dock,  а  след  това  върху  Quit  от  изскачащото  меню.
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За Windows

Меню  в  системната  област

След  като  пуснете  Easy  Interactive  Tools,  се  появява  иконата  в
лентата  с  инструменти  в  системната  област.  Кликнете  с  левия  или
десния  бутон  на  мишката  върху  иконата,  за  да  видите  следното
изскачащо  меню.

Saving Setting

Избира мястото за запазване на файла и формата на
изображението на работния плот.

About Easy Interactive Tools

Показва информация за Easy Interactive Tools.

Exit

Затваря Easy Interactive Tools.

Меню  на  лентата  с  инструменти

След  като  пуснете  Easy  Interactive  Tools,  се  показва  следното  меню  на
лентата  с  инструменти.

Режим  за  бележки

A Working mode switch (Курсор за мишка)
Easy Interactive Pen действа като мишка. Кликнете върху тази
икона, за да превключите към режима за бележки ( ).

B Working mode switch (Курсор за бележки)
Можете да използвате Easy Interactive Pen, за да пишете, рисувате и
да добавяте бележки навсякъде по прожекционния екран.
Кликнете върху тази икона, за да превключите към режима за
симулиране на мишка ( ).

C Whiteboard mode
Кликнете върху тази икона, за да влезете в режима за бяла дъска.
Прожекционният екран моментално се превръща в интерактивна
бяла дъска.

D Page up
Преминаване към предишната страница на отворен документ.
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E Page down
Преминаване към следващата страница на отворен документ.

F Highlight
Писане и коментиране с ефект на маркер.

G Toggle Pen and Rubber (Курсор писалка)
Превключване към гумичка от писалка.

H Toggle Pen and Rubber (Курсор гумичка)
Превключване към писалка от гумичка.

I Fast pen set
Избор на цвят за писалката и дебелина на линията за пояснителни
бележки и писане. Можете да изберете типа писалка от
изскачащия прозорец.

J Accurate pen set
Избор на цвят за писалката и дебелина на линията за пояснителни
бележки и писане. Можете да правите ръчни настройки в
изскачащия прозорец.

K Draw free lines
Писане и добавяне на пояснителни бележки навсякъде по
прожекционния екран.

L Draw straight lines

M Draw circles

N Draw rectangles

O Undo
Отмяна на предишната операция.

P Clear the desk annotation
Изчиства всички пояснителни бележки и записи от работния плот.
След като екранът се изчисти, съдържанието не може да се
възстанови.

Q Virtual keyboard
Показва виртуална клавиатура на екрана. Кликнете върху
клавишите й за въвеждане на знаци.

R Save screen
Заснема текущия екран и го съхранява като файл с изображение.

S Screen shade
Използвайте го, за да покриете прожекционния екран. Можете да
променяте затъмнената част и посока по всяко време.
Използвайте Easy Interactive Pen, за да премествате вертикално и
хоризонтално, а иконата за посока е маркирана като  или така

. Не можете да местите в две посоки едновременно.

T Screen spotlight
Подчертава съдържанието на страница, използвайки ефект "В
светлината на прожектора". Можете да персонализирате цвета и
прозрачността извън осветената зона.

Щракнете върху  и изберете желаната настройка от
изскачащото меню.

Щракнете върху , за да прекратите ефекта.

U Right button simulation
Стандартно върхът на Easy Interactive Pen действа по същия начин
като кликване с левия бутон на мишката. Използвайте Easy
Interactive Pen, за да щракнете върху "Right button simulation" и да
ползвате върха на писалката като десен бутон на мишката. Easy
Interactive Pen автоматично се връща към стандартния режим след
изпълняването на действието на щракване с десния бутон.
Тази функция може да не е достъпна за някои приложения. В този
случай натиснете и задръжте бутона на писалката като десен бутон
на мишката.

V Minimize the toolbar
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Режим  на  бяла  дъска

Следното  описва  само  разликите  с  режима  за  бележки.

A View list
Показва списъка на белите дъски, които се редактират.

B Switch back to interactive mode
Затваряне на режима за бяла дъска.

C Delete the current page

D Select a background picture
Вмъкване на всяка снимка като фон на бялата дъска.

E Choose background color or pattern
Използване на текущия фон на работния плот като фон на бялата
дъска.

F New page
Отваря нова страница на бялата дъска.

G Copy drawings from the last displayed page
Копиране на написаното съдържание от предишната на текущата
страница.

H Redo
Възстановяване на бележките на страницата, изгубени поради
опресняване на екрана и др.

I Save this whiteboard document
Запазва всички страници във формат bmp или jpg.

J Print preview

K Print the page
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За Mac OS

Главно  меню

След  като  пуснете  Easy  Interactive  Tools,  се  показва  следното  главно
меню.

About Easy Interactive Tools Показва информация за Easy Interactive
Tools.

Hide Easy Interactive Tools Скрива Easy Interactive Tools и превключва
към други изпълняващи се приложения.

Hide Others Скрива други изпълняващи се приложения.

Show All Показва други изпълняващи се приложения.

Quit Easy Interactive Tools Затваря Easy Interactive Tools.

Highlight Pen Писане и добавяне на пояснителни бележки с
ефект на маркер.

White Background Прожекционният екран моментално се
превръща в интерактивна бяла дъска.

Transparent Background Затваряне на бялата дъска и връщане към
обичайния (прозрачен) прозорец.

Show Toolbox Показване на менюто на лентата с
инструменти, ако е скрито.

Меню  на  лентата  с  инструменти

След  като  пуснете  Easy  Interactive  Tools,  се  показва  следното  меню  на
лентата  с  инструменти.

A Pen
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B Eraser

C Draw Straight Line

D Clear the Desktop Annotation
Изчиства всички пояснителни бележки и записи от работния плот.
След като екранът се изчисти, съдържанието не може да се
възстанови.

E Word-Input
Кликнете където и да било на екрана, за да отворите прозореца за
въвеждане на думи. Въведете в прозореца и кликнете върху Enter,
за да приключите. Използвайте контекстното меню в прозореца, за
да зададете шрифта, да проверите правописа и граматиката и да
използвате допълнителни функции.

F Nontransparency mode display
Превключване към прозрачен от непрозрачен режим.

G Transparency mode display
Превключване към непрозрачен от прозрачен режим.

H Draw Circle

I Draw Rectangle

J Circle and Rectangle Fill Set
Изберете един от трите вида кръгли и правоъгълни форми.
Щракнете върху , за да нарисувате нормален кръг или
правоъгълник.
Щракнете върху , за да нарисувате запълнен кръг или
правоъгълник.
Щракнете върху , за да нарисувате запълнен кръг или
правоъгълник с оцветен контур.

K Line Width Set
Преместете плъзгача, за да зададете дебелината на линията на
писалката, гумичката, правата линия, кръга и правоъгълника.

L Foreground Color and Full Color Set
Изберете цвета най-горе отляво, за да зададете цвета на предния
план. Цветът на предния план се използва за контура на писалката,
за правата линия, кръга и правоъгълника.
Изберете цвета най-долу отдясно, за да зададете цвета за запълване
на кръгове и правоъгълници.
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Всички права запазени. Никоя част от това издание не може да се възпроизвежда,
съхранява в система за извличане на данни, или прехвърля под каквато и да било
форма, електронно, механично, чрез фотокопиране, запис или по друг начин, без
предварителното писмено разрешение на Seiko Epson Corporation. Не се поема
никаква патентна отговорност по отношение на използването на информацията,
съдържаща се в настоящото издание. Не се поема и никаква отговорност за щети,
възникнали в резултат от употребата на информацията, съдържаща се в
настоящото издание.

Нито Seiko Epson Corporation, нито нейните филиали и клонове не носят
отговорност пред купувача на този продукт или трети страни за щети, загуби,
разходи или разноски, възникнали за купувача или трети страни в резултат от:
злополука, злоупотреба или неправилна употреба на продукта или
неупълномощени модификации, поправки или промени на продукта, или (с
изключение на САЩ) неуспех да се спазват стриктно инструкциите за работа и
поддръжка на Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не носи отговорност за никакви щети или проблеми,
възникнали от използването на опции или консумативи освен тези, които са
означени от Seiko Epson Corporation като Оригинални продукти на Epson или
Одобрени от Epson продукти.

Съдържанието на това ръководство може да се променя или актуализира без
предупреждение.

Илюстрациите в това ръководство и реалният проектор може да се различават.

Общо уведомление:
XGA е търговска марка или регистрирана търговска марка на International
Business Machines Corporation.
Mac и Mac OS са регистрирани търговски марки на Apple Inc.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint и логото на Windows са
търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или други държави.

Другите имена на продукти, използвани в настоящата документация, са само за
идентификация и може да са търговски марки на съответните си притежатели.
Epson не претендира за никакви права върху тези марки.

Авторски  права  върху  софтуер:

Този продукт  работи със  свободен софтуер,  както  и  със  софтуер,  върху
който  компанията  държи  права.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2010.  All  rights  reserved.
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