
Betjeningsvejledning  for  Easy  Interactive
Tools



Brug af Easy Interactive Tools
Easy  Interactive  Tools  er  et  softwareprogram,  der  er  beregnet  til  og  fungerer  som  en  del  af  Easy  Interactive  Function.

Easy  Interactive  Tools  gør  det  muligt  at  annotere  dokumentet  eller  projektionsskærmen  elektronisk  ved  at  bruge  den  medfølgende  pen  til  at  fremhæve
nøglepunkter  og  tegne  på  projektionsskærmen  under  projektionen.  Det  vil  gøre  dine  præsentationer  eller  undervisningstimer  mere  interessante.

For  at  bruge  Easy  Interactive  Function  skal  driveren  installeres  fra  cd-rommen  "EPSON Projector  Software  for  Easy  Interactive  Function",  der  fulgte  med  den
understøttede  Epson-projektor.  Se  brugerhåndbogen  til  projektoren  for  yderligere  oplysninger.  s  Brugerhåndbog  "Easy  Interactive  Function  (kun  EB-460i/
450Wi)"

A Epson-projektor D Computerkabel G Softwaren Easy Interactive Tools*

B Projektionsskærm E USB-kabel *Download softwaren Easy Interactive Tools fra Epsons
websted.
s http://www.epson.com/

C Easy Interactive Pen F Softwaren Easy Interactive Driver

http://www.epson.com/


I  Windows

Operativsystem Windows  2000  Service  Pack  4  eller  nyere
Windows  XP  Service  Pack  2  eller  nyere
(Home  Edition/Professional)
Windows  Vista*

(Alle  udgaver,  bortset  fra  Starter)
Windows  7*

CPU Pentium  III  1.2GHz  eller  hurtigere
Anbefalet:  Pentium  M  1.6GHz  eller  hurtigere

Hukommelse 256MB  eller  mere

Harddisk
Ledig  plads

100MB  eller  mere

Display Opløsning  større  end  XGA  (1024x768)

*  Kun  versioner  på  32  bit

I  Mac  OS

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

CPU Power PC G3 900MHz eller hurtigere
Anbefalet: Intel Core Duo 1.5GHz eller hurtigere

Hukommelse 256MB eller mere

Harddisk
Ledig plads

100MB eller mere

Display Opløsning større end XGA (1024x768)
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Installation

q • Installér  softwaren  som  en  bruger  med  administratorrettigheder.
• Luk  alle  igangværende  programmer,  og  start  derefter  installationen.

Procedure

I  Windows

A Tænd  for  computeren.

B Dobbeltklik  på  filen  "EIToolsVxxx_Setup.exe",  du  downloadede
fra  Epsons  websted.

C Følg  installationsvejledningen  på  skærmen.

D Klik  på  "Udfør"  for  at  lukke  installationsprogrammet.

I  Mac  OS

A Tænd  for  computeren.

B Dobbeltklik  på  filen  "EIToolsVxxx_Setup",  du  downloadede  fra
Epsons  websted.

C Følg  installationsvejledningen  på  skærmen.

D Når  "Installering  lykkedes"  vises,  lukkes
installationsprogrammet.

Afinstallation
I  Windows

Vælg  Start  -  Indstillinger  -  Kontrolpanel  -  Tilføj-fjern  programmer  eller
Tilføj  eller  fjern  programmer,  og  fjern  derefter  Easy  Interactive  Tools.

I  Mac  OS

Kør  EIToolsVxxx_Uninstaller  på  harddisken,  hvor  Easy  Interactive  Tools
er  installeret.
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q Hvis  du  starter  Easy  Interactive  Tools  under  afspilningen  af  en  film,
vises  filmafspilningsskærmen  som  en  sort  skærm.  Skift  indstillingerne
for  videoacceleration  manuelt.
Procedure:
(1)  Vælg  Start  -  Indstillinger  -  Kontrolpanel  -  Skærm  -  Indstillinger,
og  klik  derefter  på  knappen  Avanceret.
(2)  Vælg  Fejlfinding.
(3)  Flyt  Hardwareacceleration  til  den  anden  position  fra  venstre.
Afhængigt  af  computeren  vises  filmafspilningsskærmen  i  Windows
Media  Player  muligvis  ikke,  og  eksempelvisningen  af  skærmskåneren
vises  muligvis  ikke  korrekt.

I  Windows

Start  Easy  Interactive  Tools  ved  at  dobbeltklikke  på  ikonet  Easy  Interactive
Tools  på  skrivebordet.

Easy  Interactive  Tools  starter  og  viser  værktøjslinjemenuen.  s  s.6

Luk  Easy  Interactive  Tools  ved  at  klikke  på   på  proceslinje-menuen.

I  Mac  OS

Start  Easy  Interactive  Tools  ved  at  dobbeltklikke  på  ikonet  Easy  Interactive
Tools  i  dets  installationsmappe.

Luk  Easy  Interactive  Tools  ved  at  klikke  på  Easy  Interactive  Tools  -  Quit
Easy  Interactive  Tools  i  hovedmenuen.

Du  kan  også  afslutte  programmet  ved  at  højreklikke  på   i  docken  og

derefter  klikke  på  Quit  i  popup-menuen.
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I  Windows

Proceslinje-menu

Efter  at  have  kørt  Easy  Interactive  Tools  vises  der  et  ikon   på
procesværktøjslinjen.  Klik  eller  højreklik  på  ikonet  for  at  vise  den  følgende
popup-menu.

Saving Setting

Vælger, hvor filen skal gemmes og formatet af skrivebordsbilledet.

About Easy Interactive Tools

Viser information om Easy Interactive Tools.

Exit

Lukker Easy Interactive Tools.

Værktøjslinjemenu

Efter  at  have  kørt  Easy  Interactive  Tools  vises  den  følgende
værktøjslinjemenu.

Notationstilstand

A Working mode switch (Musevisning)
Easy Interactive Pen fungerer som en mus. Klik på dette ikon for at skifte
til notationstilstand ( ).

B Working mode switch (Notationsvisning)
Du kan bruge Easy Interactive Pen til at skrive, tegne og lave noter hvor
som helst på projektionsskærmen. Klik på dette ikon for at skifte til
museemuleringstilstand ( ).

C Whiteboard mode
Klik på dette ikon for at åbne whiteboard-tilstanden.
Projektionsskærmen bliver øjeblikkeligt omdannet til et interaktivt
whiteboard.

D Page up
Gå til den forrige side i et åbnet dokument.

Menu og indstilling 6



E Page down
Gå til den næste side i et åbnet dokument.

F Highlight
Skriv og annoter ved hjælp af en fremhævet penneeffekt.

G Toggle Pen and Rubber (Pennevisning)
Skift til viskelæder fra pen.

H Toggle Pen and Rubber (Viskelædervisning)
Skift til pen fra viskelæder.

I Fast pen set
Vælg pennefarve og stregbredde til annotatering og skrivning. Du kan
vælge pennetyper fra popup-vinduet.

J Accurate pen set
Vælg pennefarve og stregbredde til annotatering og skrivning. Du kan
foretage manuelle indstillinger fra popup-vinduet.

K Draw free lines
Skriv og annotér hvor som helst på projektionsskærmen.

L Draw straight lines

M Draw circles

N Draw rectangles

O Undo
Fortryd den forrige handling.

P Clear the desk annotation
Fjerner alle annoteringer og alt skrevet indhold på skrivebordet. Når
skærmen er blevet ryddet, kan indholdet ikke gendannes.

Q Virtual keyboard
Viser et virtuelt tastatur på skærmen. Klik på tasterne på det virtuelle
tastatur for at indtaste tegnene.

R Save screen
Henter det aktuelle skærmbillede og gemmer det som en billedfil.

S Screen shade
Brug dette til at dække projektionsskærmen. Du kan når som helst
ændre den skyggede del og retning.
Brug Easy Interactive Pen til at trække lodret eller vandret, og
retningsikonet fremhæves som  eller . Du kan kun flytte i én
retning ad gangen.

T Screen spotlight
Fremhæver indholdet af en side ved hjælp af en spotlyseffekt. Du kan
tilpasse farven og gennemsigtigheden uden for området med spotlys.

Klik på , og vælg derefter den ønskede indstilling fra popup-
menuen.

Klik på  for at afslutte spotlyset.

U Right button simulation
Som standard fungerer spidsen af Easy Interactive Pen på samme måde,
som når der venstreklikkes på en mus. Brug Easy Interactive Pen til at
klikke på "Højreknapssimulering" for i stedet for at bruge pennens spids
som en højreknap. Easy Interactive Pen vender automatisk tilbage til
standardtilstand efter at have udført højreklikket.
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse programmer. I så
fald skal du trykke på pennens knap for at højreklikke.

V Minimize the toolbar
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Whiteboard-tilstand

Følgende  beskriver  kun  forskelle  med  notationstilstanden.

A View list
Viser en liste over whiteboards, der bliver redigeret.

B Switch back to interactive mode
Luk whiteboard-tilstand.

C Delete the current page

D Select a background picture
Indsæt et billede som baggrund for whiteboardet.

E Choose background color or pattern
Brug den aktuelle baggrund på skrivebordet som baggrund på
whiteboardet.

F New page
Åbner en ny side på whiteboardet.

G Copy drawings from the last displayed page
Kopiér skrevet indhold fra den forrige side til den aktuelle side.

H Redo
Genopret sidenotationer, der blev mistet under en gendannelse af
skærmen, osv.

I Save this whiteboard document
Gemmer alle sider i formatet bmp eller jpg.

J Print preview

K Print the page
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I  Mac OS

Hovedmenu

Efter  at  have  kørt  Easy  Interactive  Tools  vises  den  følgende  hovedmenu.

About Easy Interactive Tools Viser information om Easy Interactive Tools.

Hide Easy Interactive Tools Skjuler Easy Interactive Tools og skifter til andre
igangværende programmer.

Hide Others Skjuler andre igangværende programmer.

Show All Viser andre igangværende programmer.

Quit Easy Interactive Tools Lukker Easy Interactive Tools.

Highlight Pen Skriv og annoter med den fremhævede
penneeffekt.

White Background Projektionsskærmen bliver øjeblikkeligt
omdannet til et interaktivt whiteboard.

Transparent Background Luk whiteboardet og vend tilbage til
standardskærmen (gennemsigtig).

Show Toolbox Vis værktøjslinjemenuen, hvis den er skjult.

Værktøjslinjemenu

Efter  at  have  kørt  Easy  Interactive  Tools  vises  den  følgende
værktøjslinjemenu.

A Pen

B Eraser
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C Draw Straight Line

D Clear the Desktop Annotation
Fjerner alle annoteringer og alt skrevet indhold på skrivebordet. Når
skærmen er blevet ryddet, kan indholdet ikke gendannes.

E Word-Input
Klik hvor som helst på skærmen for at åbne dialogen til ordindtastning.
Indtast i dialogen, og klik derefter på Enter for at afslutte. Brug
kontekstmenuen i dialogen til at indstille skrifttypen, udføre en stave-
og grammatikkontrol samt bruge ekstra funktioner.

F Nontransparency mode display
Skift til den gennemsigtige tilstand fra den ikke-gennemsigtige tilstand.

G Transparency mode display
Skift til den ikke-gennemsigtige tilstand fra den gennemsigtige tilstand.

H Draw Circle

I Draw Rectangle

J Circle and Rectangle Fill Set
Vælg en af de tre typer cirkel- og rektangelformer.
Klik på  for at tegne en normal cirkel eller et normalt rektangel.

Klik på  for at tegne en udfyldt cirkel eller et udfyldt rektangel.

Klik på  for at tegne en udfyldt cirkel eller et udfyldt rektangel
med farvede kanter.

K Line Width Set
Flyt skyderen for at indstille pennens stregbredde, viskelæder, lige streg,
cirkler og rektangel.

L Foreground Color and Full Color Set
Vælg den øverste venstre farve for at indstille forgrundsfarven.
Forgrundsfarven er pennens kantfarve, lige streg, cirkel og rektangel.
Vælg den nederste højre farve for at indstille fyldfarven til cirkler og
rektangler.
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Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, gemmes på
søgemaskiner eller overføres på nogen måde eller i nogen form – det være sig
elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden vis – uden
forudgående, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der påtages intet
patentansvar, hvad angår brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes påtages
der intet ansvar, hvad angår skader, der måtte opstå ved brugen af de heri indeholdte
oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for
køber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som
køber eller tredjepart har pådraget sig som følge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af
dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af
produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations
betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der måtte opstå som følge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem,
der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af
Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhåndbog kan ændres eller opdateres uden varsel.

Illustrationer i denne håndbog og den faktiske projektor kan afvige.

Generel  meddelelse:
XGA er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende International Business
Machines Corporation.
Mac og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint og Windows-logoet er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformål og kan
være varemærker tilhørende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til
disse mærker.

Softwareophavsret:

Dette  produkt  bruger  gratis  software  samt  software,  som  denne  virksomhed
har  rettighederne  til.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2010.  All  rights  reserved.

411863900DA
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