Guia de funcionament de l'Easy Interactive
Tools

Ús de l'Easy Interactive Tools
L'Easy Interactive Tools és un programari d'aplicació dedicat que funciona com a part de l'Easy Interactive Function.
L'Easy Interactive Tools permet fer anotacions electròniques al vostre document o a la pantalla de projecció fent servir el Pen subministrat per ressaltar aspectes
claus i fer dibuixos a la pantalla durant la projecció. Farà que les vostres presentacions o lliçons siguin molt més atractives.
Per fer servir l'Easy Interactive Function, instal·leu el controlador des del CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" que es
proporciona amb el projector Epson compatible. Per a més informació, consulteu la guia de l'usuari del projector. s Guia de l'usuari "Easy Interactive Function
(només a EB-460i/450Wi)"

A Projector Epson
B Pantalla de projecció
C Easy Interactive Pen

D Cable d'ordinador
E Cable USB
F Programari Easy Interactive Driver

G Programari Easy Interactive Tools*
*Baixeu el programari Easy Interactive Tools del lloc Web
d'Epson.
s http://www.epson.com/

Requisits del sistema
Per al Windows

SO

*
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Per al Mac OS

Windows 2000 Service Pack 4 o posterior
Windows XP Service Pack 2 o posterior
(Home Edition/Professional)
Windows Vista*
(Totes les edicions excepte Starter)
Windows 7*

CPU

Pentium III 1.2GHz o superior
Recomanat: Pentium M 1.6GHz o superior

Quantitat de
memòria

256MB o més

Disc dur
Espai lliure

100MB o més

Pantalla

Resolució superior a XGA (1024x768)

només les versions de 32 bits

SO

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

CPU

Power PC G3 900MHz o superior
Recomanat: Intel Core Duo 1.5GHz o superior

Quantitat de
memòria

256MB o més

Disc dur
Espai lliure

100MB o més

Pantalla

Resolució superior a XGA (1024x768)

Instal·lació de l'Easy Interactive Tools
Instal·lació

q

• Instal·leu el programari com a usuari amb privilegis d’administrador.
• Tanqueu totes les aplicacions en funcionament i, a continuació,
comenceu la instal·lació.

Procediment
Per al Windows

A Engegueu l’ordinador.
B Feu doble clic al fitxer "EIToolsVxxx_Setup.exe" que heu baixat
del lloc Web d'Epson.

C Seguiu les instruccions d’instal·lació en pantalla.
D Feu clic a "Acabament" per tancar el programa d'instal·lació.
Per al Mac OS

A Engegueu l’ordinador.
B Feu doble clic al fitxer "EIToolsVxxx_Setup" que heu baixat del
lloc Web d'Epson.

C Seguiu les instruccions d’instal·lació en pantalla.
D Quan es mostri "Instalación correcta", el programa d'instal·lació
es tancarà.
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Desinstal·lació
Per al Windows

Seleccioneu Inicia - Configuració - Tauler de control - Addició/supressió
de programes o Afegeix o suprimeix programes i després suprimiu l'Easy
Interactive Tools.
Per al Mac OS

Executeu EIToolsVxxx_Uninstaller al volum de disc dur on s'ha instal·lat
l'Easy Interactive Tools.

Inici de l'Easy Interactive Tools

q
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Si inicieu l'Easy Interactive Tools mentre es reprodueix una pel·lícula,
la pantalla de reproducció de la pel·lícula es mostrarà com una pantalla
negra. Canvieu manualment la configuració de l'accelerador de vídeo.
Procediment:
(1) Seleccioneu Inicia - Configuració - Tauler de control - Pantalla Configuració i després feu clic al botó Avançades.

Per al Mac OS

Per iniciar l'Easy Interactive Tools, feu doble clic a la icona Easy Interactive
Tools de la carpeta d'instal·lació.
Per tancar l'Easy Interactive Tools, feu clic a Easy Interactive Tools - Quit
Easy Interactive Tools al menú principal.

(2) Seleccioneu Detecta errors.
(3) Moveu l'Acceleració del maquinari a la segona posició des de
l'esquerra.
Segons l'ordinador amb què treballeu, és possible que la pantalla de
reproducció de pel·lícules del Windows Media Player no es visualitzi, i
que la vista prèvia de l'estalvi de pantalla tampoc no es mostri
correctament.

Per al Windows

Per sortir també podeu fer clic amb el botó dret a

Per iniciar l'Easy Interactive Tools, feu doble clic a la icona Easy Interactive
Tools de l'escriptori.

clic a Quit al menú emergent.

L'Easy Interactive Tools s'inicia i es mostra el menú de la barra d'eines. s
pàg.6
Per tancar l'Easy Interactive Tools, feu clic a
sistema.

al menú de la safata del

al Dock i després fer

Menú i configuració
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Mode de notació

Per al Windows
Menú de la safata del sistema
Després d'executar l'Easy Interactive Tools, es mostra la icona

a la

barra d'eines de la safata del sistema. Feu clic o clic amb el botó dret a la
icona per mostrar el menú emergent següent.

Saving Setting
Selecciona on es desarà el fitxer i el format d'imatge de l'escriptori.
About Easy Interactive Tools
Mostra informació quant a l'Easy Interactive Tools.

A

Exit

Working mode switch (Visualització del ratolí)
L'Easy Interactive Pen funciona com un ratolí. Feu clic a aquesta icona

Tanca l'Easy Interactive Tools.

per canviar al mode de notació (

B

Menú de la barra d'eines
Després d'executar l'Easy Interactive Tools, es mostra el menú de la barra
d'eines següent.

).

Working mode switch (Visualització de notació)
Podeu fer servir l'Easy Interactive Pen per escriure, dibuixar i crear
notes a qualsevol lloc de la pantalla de projecció. Feu clic a aquesta icona
per canviar al mode d'emulació del ratolí (

C

D
E

).

Whiteboard mode
Feu clic a aquesta icona per entrar al mode de pissarra. La pantalla de
projecció es transforma a l'instant en una pissarra interactiva.
Page up
Passa a la pàgina anterior en un document obert.
Page down

Menú i configuració
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Passa a la pàgina següent en un document obert.
Highlight
Permet escriure i anotar fent servir un efecte de marcador de ressaltat.

G

Toggle Pen and Rubber (Visualització del Pen)
Canvia a la goma des del Pen.

H

Toggle Pen and Rubber (Visualització de la goma)
Canvia al Pen des de la goma.

I

Fast pen set
Permet seleccionar el color del Pen i l´amplada de línia per a l'anotació i
l'escriptura. Podeu seleccionar tipus de pens de la finestra emergent.
Accurate pen set
Permet seleccionar el color del Pen i l´amplada de línia per a l'anotació i
l'escriptura. Podeu ajustar la configuració manualment a la finestra
emergent.
Draw free lines
Permet escriure i anotar a qualsevol lloc de la pantalla de projecció.

J

K
L

Draw straight lines

M

Draw circles

N

Draw rectangles
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S

T

Feu clic a

Undo
Desfà la operació anterior.

P

Clear the desk annotation

Q

R

Esborra totes les anotacions i el contingut escrit de l'escriptori. Quan
s'ha esborrat la pantalla, el contingut no es pot restaurar.
Virtual keyboard
Mostra un teclat virtual a la pantalla. Feu clic a les tecles del teclat virtual
per escriure els caràcters.
Save screen
Captura la pantalla actual i la desa com a fitxer d'imatge.

i després seleccioneu la configuració que voleu del menú

emergent.
Feu clic a

U

V
O

Screen shade
Feu servir aquesta opció per cobrir la pantalla de projecció; podeu
modificar la secció ombrejada i la direcció en qualsevol moment.
Feu servir l'Easy Interactive Pen per arrossegar verticalment o
horitzontal i la icona de direcció es ressaltarà com a
o
. Només
podeu desplaçar-vos en una direcció cada vegada.
Screen spotlight
Destaca el contingut d'una pàgina fent servir un efecte de focus. Podeu
personalitzar el color i la transparència fora de la zona de focus.

per sortir del focus.

Right button simulation
Per defecte, la punta de l'Easy Interactive Pen actua de la mateixa
manera que un clic amb el botó esquerre del ratolí. Feu servir l'Easy
Interactive Pen per fer clic a "Right button simulation" per fer servir la
punta com el botó dret del ratolí. L'Easy Interactive Pen torna
automàticament al mode per defecte després de dur a terme l'acció de
clic amb el botó dret.
És possible que aquesta funció no estigui disponible per a algunes
aplicacions. En aquest cas, premeu el botó del Pen per fer clic amb el
botó dret.
Minimize the toolbar

Menú i configuració
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E

Choose background color or pattern
Permet fer servir el fons d'escriptori actual com a fons de la pissarra.

F

New page
Obre una pàgina nova a la pissarra.

G

Copy drawings from the last displayed page
Copia contingut escrit de la pàgina anterior a la pàgina actual.

H

I

Tot seguit es descriuen les diferències amb el mode de notació.
A

View list
Mostra una llista de pissarres que s'estan editant.

B

Switch back to interactive mode
Tanca el mode de pissarra.

C

Delete the current page

D

Select a background picture
Insereix qualsevol imatge com a imatge de fons de la pissarra.

Redo
Restaura les notacions de la pàgina que es van perdre en actualitzar la
pantalla, etc.
Save this whiteboard document
Desa totes les pàgines en format bmp o jpg.

J

Print preview

K

Print the page

Menú i configuració
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Per al Mac OS
Menú principal
Després d'executar l'Easy Interactive Tools, es mostra el menú principal
següent.

White Background

La pantalla de projecció es transforma a l'instant en
una pissarra interactiva.

Transparent Background

Tanca la pissarra i torna a la pantalla per defecte
(transparent).

Show Toolbox

Mostra el menú de la barra d'eines si està amagat.

Menú de la barra d'eines
Després d'executar l'Easy Interactive Tools, es mostra el menú de la barra
d'eines següent.

About Easy Interactive Tools

Mostra informació quant a l'Easy Interactive
Tools.

Hide Easy Interactive Tools

Amaga l'Easy Interactive Tools i canvia a altres
aplicacions que s'estan executant.

Hide Others

Amaga altres aplicacions que s'estan executant.

Show All

Mostra altres aplicacions que s'estan executant.

Quit Easy Interactive Tools

Tanca l'Easy Interactive Tools.

A
Highlight Pen

Permet escriure i anotar fent servir un efecte de
marcador de ressaltat.

Pen

Menú i configuració
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B

Eraser

C

Draw Straight Line

D

H

Clear the Desktop Annotation
Esborra totes les anotacions i el contingut escrit de l'escriptori. Quan
s'ha esborrat la pantalla, el contingut no es pot restaurar.
Word-Input
Feu clic a qualsevol lloc de la pantalla per obrir el quadre de diàleg
d'introducció de paraules. Escriviu al quadre de diàleg i feu clic a Enter
per finalitzar. Feu servir el menú contextual del quadre de diàleg per
establir el tipus de font, comprovar l'ortografia i la gramàtica i fer servir
les funcions addicionals.
Nontransparency mode display
Canvia al mode de transparència des del mode de no transparència.
Transparency mode display
Canvia al mode de no transparència des del mode de transparència.
Draw Circle

I

Draw Rectangle

J

Circle and Rectangle Fill Set
Seleccioneu un dels tres tipus de formes de cercle i rectangle.

E

F
G

Feu clic a

per dibuixar un cercle o un rectangle normal.

Feu clic a

per dibuixar un cercle o un rectangle omplert.

Feu clic a
per dibuixar un cercle o un rectangle omplert amb
vores acolorides.

K

L

Line Width Set
Moveu el control lliscant per definir l'amplada de la línia del Pen,
l'esborrador, la línia recta, els cercles i el rectangle.
Foreground Color and Full Color Set

Seleccioneu el color esquerre superior per establir el color de primer pla.
El color de primer pla és el color de vora del Pen, la línia recta, el cercle i el
rectangle.
Seleccioneu el color dret inferior per definir el color d'emplenament per
als cercles i els rectangles.

Notes generals
Tots els drets reservats. No es permet reproduir, emmagatzemar en un sistema de
recuperació ni transmetre de cap forma ni per cap mitjà, ja sia per procediments
electrònics, mecànics, fotocòpia, enregistrament o d’altres, cap part d’aquesta
publicació sense el consentiment per escrit de Seiko Epson Corporation. No
s’acceptaran responsabilitats de patent en relació amb l’ús de la informació continguda.
Tampoc no s’acceptaran responsabilitats per perjudicis resultants de l’ús de la
informació continguda.
Ni Seiko Epson Corporation ni les seves filials es responsabilitzaran davant el
comprador del producte per perjudicis, costos o despeses de tercers ocasionats al
comprador o a les terceres parts com a resultat de: accident, ús inadequat o abús d’aquest
producte o modificacions no autoritzades, reparacions o alteracions en aquest
producte, o bé (excloent-hi els Estats Units) l’incompliment estricte de les instruccions
de funcionament i manteniment de Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation no es responsabilitzarà per perjudicis o problemes resultants
de l’ús d’altres elements opcionals o productes consumibles que no siguin els designats
com a productes originals d’Epson o productes aprovats per Epson per part de Seiko
Epson Corporation.
El contingut d'aquesta guia pot canviar-se o actualitzar-se sense previ avís.
Les il·lustracions d'aquesta guia i el projector real poden ser diferents.

Avís general:
XGA és una marca comercial o una marca registrada d'International Business Machines
Corporation.
Mac i Mac OS són marques registrades d’Apple Inc.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint, i el logotip del Windows són
marques registrades de Microsoft Corporation als Estats Units o altres països.
Els altres noms de productes utilitzats a la present publicació s'inclouen només amb
finalitats d'identificació i poden ser marques comercials dels propietaris respectius.
Epson declina qualsevol dret sobre aquestes marques.
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Copyright del programari:
En aquest producte s’utilitza programari lliure i altre programari els drets
del qual han estat adquirits per aquesta empresa.
ZSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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