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Použití aplikace Easy Interactive Tools
Aplikace  Easy  Interactive  Tools  je  určený  software  a  pracuje  jako  součást  Easy  Interactive  Function.

Prostřednictvím  aplikace  Easy  Interactive  Tools  lze  použitím  dodávaného  pera  elektronicky  komentovat  dokument  nebo  projekční  plochu,  a  to  zvýrazňováním
klíčových  bodů  a  kreslením  na  projekční  plochu  během  prezentace.  Tím  se  vaše  přezentace  či  lekce  stanou  více  působivé.

Chcete-li  aplikaci  Easy  Interactive  Function  používat,  nainstalujte  ovladač  z  disku  CD-ROM  "EPSON  Projector  Software  for  Easy  Interactive  Function"
dodávaného s  podporovaným projektorem Epson.  Více  informací  naleznete  v  uživatelské  příručce  projektoru.  s  Uživatelská  příručka  "Easy  Interactive  Function
(Pouze  EB-460i/450Wi)"

A Projektor Epson D Počítačový kabel G Software Easy Interactive Tools*

B Projekční plocha E Kabel USB *Aplikaci Easy Interactive Tools stáhněte z webové stránky
Epson.
s http://www.epson.com/

C Easy Interactive Pen F Software Easy Interactive Driver

http://www.epson.com/


Pro  systém  Windows

OS Windows  2000  Service  Pack  4  nebo  novější
Windows  XP  Service  Pack  2  nebo  novější
(Home  Edition/Professional)
Windows  Vista*

(Všechny  verze  kromě  Starter)
Windows  7*

Procesor Pentium  III  1.2GHz  nebo  rychlejší
Doporučeno:  Pentium  M  1.6  GHz  nebo  rychlejší

Operační  paměť 256MB  nebo  více

Pevný  disk
Volný  prostor

100MB  nebo  více

Obrazovka Rozlišení  vyšší  než  XGA  (1024x768)

*  jen  32bitová  verze

Pro  Mac  OS

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

Procesor Power PC G3 900MHz nebo rychlejší
Doporučen: Intel Core Duo 1.5GHz nebo výkonnější

Operační paměť 256MB nebo více

Pevný disk
Volný prostor

100MB nebo více

Obrazovka Rozlišení vyšší než XGA (1024x768)
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Instalace

q • Software  nainstalujte  jako  uživatel  s  oprávněním  správce.
• Ukončete  všechny  spuštěné  aplikace  a  potom  spusťte  instalaci.

Postup

Pro  systém  Windows

A Zapněte  počítač.

B Poklepejte  na  soubor  "EIToolsVxxx_Setup.exe",  který  jste  stáhli
z  webové  stránky  Epson.

C Proveďte  instalaci  podle  pokynů  na  obrazovce.

D Klepnutím  na  "Zavřít"  ukončíte  instalační  program.

Pro  Mac  OS

A Zapněte  počítač.

B Poklepejte  na  soubor  "EIToolsVxxx_Setup",  který  jste  stáhli
z  webové  stránky  Epson.

C Proveďte  instalaci  podle  pokynů  na  obrazovce.

D Jakmile  se  objeví  zpráva  "Install  Succeeded",  instalační
program  se  ukončí.

Odinstalace
Pro  systém  Windows

Vyberte  Start  -  Nastavení  -  Ovládací  panel  -  Přidat-Odebrat  programy
nebo  Přidat  nebo  odebrat  programy  a  poté  odstraňte  aplikaci  Easy
Interactive  Tools.

Pro  Mac  OS

Spusťte  program  EIToolsVxxx_Uninstaller  na  svazku  pevného  disku,  na
kterém  je  nainstalována  aplikace  Easy  Interactive  Tools.
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q Jestliže  spustíte  aplikaci  Easy  Interactive  Tools  během  přehráfání  filmu,
obrazovka  přehrávání  filmu  se  jako  černá  obrazovka.  Manuálně  změňte
nastavení  grafického  akcelerátoru.
Postup:
(1)  Vyberte  Start  -  Nastavení  -  Ovládací  panely  -  Zobrazení  -
Nastavení  a  poté  klepněte  na  tlačítko  Upřesnit.
(2)  Vyberte  kartu  Poradce  při  potížích.
(3)  Přesuňte  Hardwarová  akcelerace  do  druhé  polohy  zleva.
V  závislosti  na  počítači  se  nemusí  zobrazit  obrazovka  přehrávání  filmu
v  aplikaci  Windows  Media  Player  a  náhled  spořiče  obrazovky  se
nemusí  zobrazit  správně.

Pro  systém  Windows

Aplikaci  Easy  Interactive  Tools  spustíte  poklepáním  na  ikonu  Easy
Interactive  Tools  na  pracovní  ploše.

Aplikace  Easy  Interactive  Tools  se  spustí  a  zobrazí  se  nabídka  panelu
nástrojů.  s  s.6

Aplikaci  Easy  Interactive  Tools  ukončíte  klepnutím na  volbu   v  nabídce
hlavního  panelu  systému.

Pro  Mac  OS

Aplikaci  Easy  Interactive  Tools  spustíte  poklepáním  na  ikonu  Easy
Interactive  Tools  ve  své  instalační  složce.

Aplikaci  Easy  Interactive  Tools  ukončíte  klepnutím  na  volbu  Easy
Interactive  Tools  -  Quit  Easy  Interactive  Tools  v  hlavní  nabídce.

Aplikaci  lze  také  ukončit  klepnutím  pravým  tlačítkem  myši  na   v  Dok

a  poté  v  rozevírací  nabídce  klepnutím  na  Quit.
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Pro systém Windows

Nabídka  panelu  nástrojů  systému

Po  spuštění  aplikace  Easy  Interactive  Tools  se  na  hlavním  panelu  nástrojů
systému  zobrazí  ikona  .  Následující  rozevírací  nabídku  zobrazíte
klepnutím  levého  nebo  pravého  tlačítka  myši  na  ikonu.

Saving Setting

Zvolte umístění pro uložení souboru a formátu obrazu pracovní
plochy.

About Easy Interactive Tools

Zobrazí informace o aplikaci Easy Interactive Tools.

Exit

Ukončí aplikaci Easy Interactive Tools.

Nabídka  nástrojové  lišty

Po  spuštění  aplikace  Easy  Interactive  Tools  se  zobrazí  následující  nabídka
nástrojové  lišty.

Režim  poznámek

A Working mode switch (Zobrazení myši)
Nástroj Easy Interactive Pen pracuje stejně, jako myš. Klepnutím na
tuto ikonu přepnete na režim poznámek ( ).

B Working mode switch (Zobrazení poznámek)
Nástroj Easy Interactive Pen lze požívat pro psaní, kreslení a zapisování
poznámek kamkoli na projekční ploše. Klepnutím na tuto ikonu
přepnete na emulační režim myši ( ).

C Whiteboard mode
Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do režimu bílé tabule. Projekční
plocha se nepřetržitě přenáší na interaktivní bílou tabuli.

D Page up
Přejdete na předchozí stránku v otevřeném dokumentu.

E Page down
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Přejdete na následující stránku v otevřeném dokumentu.
F Highlight

Zapište poznámku použitím efektu zvýrazňovacího pera.

G Toggle Pen and Rubber (Zobrazení pera)
Přepnete z pera na gumu.

H Toggle Pen and Rubber (Zobrazení gumy)
Přepnete z gumy na pero.

I Fast pen set
Zvolíte barvu pera a šířku čáry pro poznámky a psaní. V rozevíracím
okně lze zvolit typy per.

J Accurate pen set
Zvolíte barvu pera a šířku čáry pro poznámky a psaní. V rozevíracím
okně lze provádět manuální nastavení.

K Draw free lines
Napíšete poznámku kamkoli na projekční plochu.

L Draw straight lines

M Draw circles

N Draw rectangles

O Undo
Vrátíte předchozí operaci zpět.

P Clear the desk annotation
Vymažete všechny poznámky a psané komentáře na pracovní ploše. Po
vymazání obrazovky komentáře již nelze obnovit.

Q Virtual keyboard
Zobrazí virtuální klávesnici na ploše. Klepnutím na klávesy virtuální
klávesnice vložíte znaky.

R Save screen
Zachytí aktuální plochu a uloží ji jako obrazový soubor.

S Screen shade
Použijte pro zakrytí projekční plochy. Stínovanou část a směr můžete
kdykoli změnit.
Použitím nástroje Easy Interactive Pen přetáhněte ve svislém nebo
vodorovném směru, přičemž směrová ikona se vyznačí jako  nebo

. Najednou lze přesunovat jen jedním směrem.

T Screen spotlight
Zvýrazní obsah stránky použitím efektu bodového osvětlení. Barvu
a průhlednost plochy mimo oblast bodového osvětlení lze přizpůsobit.

Klepněte na ikonu  a z rozevírací nabídky zvolte libovolné
nastavení.

Klepnutím na ikonu  opustíte režim bodového osvětlení.

U Right button simulation
Hrot pera Easy Interactive Pen pracuje při výchozím nastavení stejně,
jako levé tlačítko myši. Použitím nástroje Easy Interactive Pen klepněte
na "Right button simulation" (Simulace pravého tlačítka), chcete-li
používat hrot pera, raději jako pravé tlačítko myši. Po provedení akce
pravého klepnutí se nástroj Easy Interactive Pen automaticky vrátí do
výchozího režimu.
U některých aplikací nemusí být tato funkce k dispozici. V takovém
stiskněte tlačítko pera pro pravé klepnutí.

V Minimize the toolbar
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Režim  bílé  tabule

Níže  jsou  popsány  pouze  rozdíly  od  režimu  poznámek.

A View list
Zobrazí seznam upravovaných bílých tabulí.

B Switch back to interactive mode
Ukončí režim bílé tabule.

C Delete the current page

D Select a background picture
Vložíte libovolný obrázek na pozadí bílé tabule.

E Choose background color or pattern
Použijete aktuální pozadí pracovní plochy jako pozadí bílé tabule.

F New page
Otevře novou stránku na bílé tabuli.

G Copy drawings from the last displayed page
Zkopírujete psaný komentář z předchozí stránky do aktuální stránky.

H Redo
Obnovíte poznámky stránky, které se ztratily při obnovování plochy,
apod.

I Save this whiteboard document
Uloží všechny stránky do formátu bmp nebo jpg.

J Print preview

K Print the page
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Pro Mac OS

Hlavní  nabídka

Po  spuštění  aplikace  Easy  Interactive  Tools  se  zobrazí  následující  hlavní
nabídka.

About Easy Interactive Tools Zobrazí informace o aplikaci Easy Interactive
Tools.

Hide Easy Interactive Tools Skryje aplikaci Easy Interactive Tools a přepne na
jiné spuštěné aplikace.

Hide Others Skryje jiné spuštěné aplikace.

Show All Zobrazí jiné spuštěné aplikace.

Quit Easy Interactive Tools Ukončí aplikaci Easy Interactive Tools.

Highlight Pen Zapište poznámku použitím efektu
zvýrazňovacího pera.

White Background Projekční plocha se nepřetržitě přenáší na
interaktivní bílou tabuli.

Transparent Background Zavřete bílou tabuli a vrátíte se na výchozí
(průhlednou) plochu.

Show Toolbox Zobrazíte nabídku nástrojové lišty, je-li skrytá.

Nabídka  nástrojové  lišty

Po  spuštění  aplikace  Easy  Interactive  Tools  se  zobrazí  následující  nabídka
nástrojové  lišty.

A Pen
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B Eraser

C Draw Straight Line

D Clear the Desktop Annotation
Vymažete všechny poznámky a psané komentáře na pracovní ploše. Po
vymazání obrazovky komentáře již nelze obnovit.

E Word-Input
Klepnutím na libovolné místo plochy otevřete dialogové okno pro
zadávání textu. Nadejte text do dialogového okna a poté klepnutím na
Enter operaci dokončete. Použitím kontextové nabídky v dialogovém
okně nastavte typ písma, kontrolu pravopisu a gramatiky, a použijte
doplňkové funkce.

F Nontransparency mode display
Přepnete z průhledného režimu na neprůhledný režim.

G Transparency mode display
Přepnete z neprůhledného režimu na průhledný režim.

H Draw Circle

I Draw Rectangle

J Circle and Rectangle Fill Set
Vyberete jeden ze tří typů kružnic a tvarů obdélníků.
Klepnutím na ikonu  vytvořte běžnou kružnici či obdélník.

Klepnutím na ikonu  vytvořte vyplněnou kružnici či obdélník.

Klepnutím na ikonu  vytvořte vyplněnou kružnici či obdélník
s barevnými okraji.

K Line Width Set
Přesunutím jezdce nastavte šířku čáry pera, gumy, přímé čáry, kruhů
a obdélníku.

L Foreground Color and Full Color Set

Zvolením horní barvy vlevo nastavte barvu popředí. Barva popředí je
barva okraje pera, přímé čáry, kruhů a obdélníku.
Zvolením spodní barvy vpravo nastavíte barvu výplně kruhů
a obdélníků.
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Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko
Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve
vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to
elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným
způsobem. Společnost neponese přímou odpovědnost za použití zde uvedených
informací. Neodpovídá ani za případné škody plynoucí z použití zde uvedených
informací.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nejsou vůči
spotřebiteli tohoto produktu nebo jiným osobám zodpovědné za škody, ztráty, náklady
nebo výdaje způsobené spotřebitelem nebo jinou osobou v důsledku následujících
událostí: nehoda, nesprávné použití nebo zneužití tohoto produktu nebo neoprávněné
úpravy, opravy nebo změny tohoto produktu nebo (s výjimkou USA) nedodržení
přísného souladu s provozními a servisními pokyny společnosti Seiko Epson
Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation neodpovídá za žádné škody nebo problémy
způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního materiálu, které nejsou
nejsou společností Seiko Epson Corporation označeny jako originální produkty
(Original Epson Products) nebo schválené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této příručky může být změněn nebo aktualizován bez předchozího upozornění.

Obrázky v této příručce a skutečný projektor se mohou lišit.

Obecná poznámka:
XGA je obchodní známka nebo registrovaná obchodní známka společnosti
International Business Machines Corporation.
Mac a Mac OS jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint a logo Windows jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených státech a/nebo jiných zemích.

Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být
ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se vzdává všech práv
na tyto značky.

Autorská  práva  pro  software:

Tento  produkt  používá  bezplatný  software,  stejně  jako  software,  pro  který
tato  společnost  drží  práva.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2010.  All  rights  reserved.

411863900CS
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