
Εγχειρίδιο  λειτουργίας  του  Easy  Interactive
Tools



Χρήση του Easy Interactive Tools
Το  Easy  Interactive  Tools  είναι  μια  ειδική  εφαρμογή  και  αποτελεί  τμήμα  του  Easy  Interactive  Function.

Το  Easy  Interactive  Tools  σάς  επιτρέπει  να  δημιουργήσετε  σχόλια  για  το  έγγραφο  ή  οποιουδήποτε  είδους  περιεχόμενο  προβάλλεται  στην  οθόνη  του
βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας  τη  γραφίδα που  συνοδεύει  το  προϊόν  προκειμένου  να  υπογραμμίσετε  τα  βασικά  σημεία  ή  να  σχεδιάσετε  κάτι  στην  οθόνη στη
διάρκεια  της  προβολής.  Κάνει  τις  παρουσιάσεις  ή  τις  εκπαιδευτικές  σας  συνεδρίες  πιο  ενδιαφέρουσες.

Για  να  χρησιμοποιήσετε  το  Easy  Interactive  Function,  πρέπει  να  εγκαταστήσετε  το  πρόγραμμα οδήγησης  από  το  CD-ROM με  τίτλο  "EPSON Projector  Software
for  Easy  Interactive  Function"  το  οποίο  συνοδεύει  το  βιντεοπροβολέα Epson που  αγοράσατε.  Για  περισσότερες  λεπτομέρειες,  ανατρέξτε  στις  οδηγίες  χρήσης  του
βιντεοπροβολέα.  s  Εγχειρίδιο  χρήσης  "Easy  Interactive  Function  (μόνο  για  τα  μοντέλα  EB-460i/450Wi)"

A Βιντεοπροβολέας Epson D Καλώδιο σύνδεσης σε υπολογιστή G Λογισμικό Easy Interactive Tools*

B Οθόνη προβολής E Καλώδιο USB *Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού Easy Interactive
Tools από τον ιστότοπο της Epson.
s http://www.epson.com/

C Easy Interactive Pen F Λογισμικό Easy Interactive Driver

http://www.epson.com/


Για  Windows

Λειτουργικό
σύστημα

Windows  2000  Service  Pack  4  ή  νεότερο
Windows  XP  Service  Pack  2  ή  νεότερο
(Home  Edition/Professional)
Windows  Vista*

(Όλες  οι  εκδόσεις  εκτός  από  την  Starter)
Windows  7*

CPU Pentium  III  1.2GHz  ή  ταχύτερος
Προτείνεται:  Pentium  M  1.6GHz  ή  ταχύτερος

Ποσότητα  μνήμης 256MB  και  άνω

Διαθέσιμος  χώρος
στο
σκληρό  δίσκο

100MB  ή  περισσότερα

Οθόνη Ανάλυση  μεγαλύτερη  από  XGA  (1024x768)

*  μόνο  32-bit  εκδόσεις

Για  λειτουργικά  συστήματα  Mac

Λειτουργικό
σύστημα

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

CPU Power PC G3 900MHz ή ταχύτερος
Προτείνεται: Intel Core Duo 1.5GHz ή ταχύτερος

Ποσότητα μνήμης 256MB και άνω

Διαθέσιμος χώρος
στο
σκληρό δίσκο

100MB ή περισσότερα

Οθόνη Ανάλυση μεγαλύτερη από XGA (1024x768)
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Εγκατάσταση

q • Εγκαταστήστε  το  λογισμικό  ως  χρήστης  με  δικαιώματα  διαχειριστή.
• Κλείστε  όλες  τις  ανοικτές  εφαρμογές  και  αρχίστε  την  εγκατάσταση.

Διαδικασία

Για  Windows

A Ενεργοποιήστε  τον  υπολογιστή.

B Κάντε  διπλό  κλικ  στο  αρχείο  "EIToolsVxxx_Setup.exe"  το  οποίο
αντιγράψατε  από  τον  ιστότοπο  της  Epson.

C Ακολουθήστε  τις  οδηγίες  που  εμφανίζονται  στην  οθόνη  για  την
εγκατάσταση.

D Πατήστε  "Τέλος"  για  να  κλείσει  το  πρόγραμμα  εγκατάστασης.

Για  λειτουργικά  συστήματα  Mac

A Ενεργοποιήστε  τον  υπολογιστή.

B Κάντε  διπλό  κλικ  στο  αρχείο  "EIToolsVxxx_Setup"  το  οποίο
αντιγράψατε  από  τον  ιστότοπο  της  Epson.

C Ακολουθήστε  τις  οδηγίες  που  εμφανίζονται  στην  οθόνη  για  την
εγκατάσταση.

D Όταν  εμφανιστεί  το  μήνυμα  "Install  Succeeded",  το  πρόγραμμα
εγκατάστασης  κλείνει.

Κατάργηση εγκατάστασης
Για  Windows

Επιλέξτε  Έναρξη  -  Ρυθμίσεις  -  Πίνακας  Ελέγχου  -  Προσθαφαίρεση
προγραμμάτων  και,  στη  συνέχεια,  καταργήστε  το  Easy  Interactive  Tools.

Για  λειτουργικά  συστήματα  Mac

Εκτελέστε  το  EIToolsVxxx_Uninstaller  στον  τόμο  του  σκληρού  δίσκου
στον  οποίο  είναι  εγκατεστημένο  το  Easy  Interactive  Tools.
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q Αν  εκκινήσετε  το  Easy  Interactive  Tools  στη  διάρκεια  αναπαραγωγής
μιας  ταινίας,  η  οθόνη  αναπαραγωγής  της  ταινίας  εμφανίζεται  μαύρη.
Αλλάξτε  τις  ρυθμίσεις  της  κάρτας  επιτάχυνσης  γραφικών.
Διαδικασία:
(1)  Επιλέξτε  Έναρξη  -  Ρυθμίσεις  -  Πίνακας  Ελέγχου  -  Οθόνη  -
Ρυθμίσεις  και  πατήστε  το  κουμπί  Για  προχωρημένους.
(2)  Επιλέξτε  Αντιμετώπιση  προβλημάτων.
(3)  Μετακινήστε  το  ρυθμιστικό  Επιτάχυνση  υλικού  στη  δεύτερη  θέση
από  αριστερά.
Ανάλογα  με  τον  υπολογιστή,  ενδέχεται  να  μην  εμφανίζεται  η  οθόνη
αναπαραγωγής  ταινιών  στο  Windows  Media  Player  και  η
προεπισκόπηση  προφύλαξης  οθόνης  ίσως  να  μην  εμφανίζεται  κανονικά.

Για  Windows

Για  εκκίνηση του Easy  Interactive  Tools,  κάντε  διπλό κλικ  στο εικονίδιο  του
Easy  Interactive  Tools  στην  επιφάνεια  εργασίας.

Το  Easy  Interactive  Tools  ανοίγει  και  εμφανίζεται  το  μενού  με  τη  μορφή
γραμμής  εργαλείων.  s  σελ.6

Για  να  κλείσετε  το  Easy  Interactive  Tools,  πατήστε   στο  μενού  της
γραμμής  εργασιών.

Για  λειτουργικά  συστήματα  Mac

Για  εκκίνηση του  Easy  Interactive  Tools,  κάντε  διπλό κλικ  στο εικονίδιο  του
Easy  Interactive  Tools  στο  φάκελο  εγκατάστασης.

Για  να  κλείσετε  το  Easy  Interactive  Tools,  επιλέξτε  Easy  Interactive  Tools  -
Quit  Easy  Interactive  Tools  από  το  κύριο  μενού.

Μπορείτε  επίσης  να  κλείσετε  την  εφαρμογή  κάνοντας  δεξί  κλικ  στο

εικονίδιο   στη  γραμμή  εφαρμογών  και  κατόπιν  επιλέγοντας  Quit  από

το  μενού  που  εμφανίζεται  με  δεξί  κλικ.
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Για Windows

Μενού  γραμμής  εργασιών

Αφού ανοίξει  το  Easy  Interactive  Tools,  ένα  εικονίδιο   εμφανίζεται  στη
γραμμή  εργασιών.  Κάντε  κλικ  ή  δεξί  κλικ  στο  εικονίδιο  για  να  εμφανιστεί
το  παρακάτω  μενού.

Saving Setting

Επιλέγει τη θέση αποθήκευσης του αρχείου και τη μορφή της εικόνας
της επιφάνειας εργασίας.

About Easy Interactive Tools

Εμφανίζει πληροφορίες για το Easy Interactive Tools.

Exit

Κλείνει το Easy Interactive Tools.

Μενού  εργαλείων

Αφού  ανοίξει  το  Easy  Interactive  Tools,  εμφανίζεται  το  ακόλουθο  μενού
εργαλείων.

Κατάσταση  δημιουργίας  σχολίων

A Working mode switch (εικονίδιο ποντικιού)
Το Easy Interactive Pen λειτουργεί ως ποντίκι. Κάντε κλικ σε αυτό το
εικονίδιο για μετάβαση στην κατάσταση δημιουργίας σχολίων ( ).

B Working mode switch (εικονίδιο γραφίδας)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Easy Interactive Pen για να γράψετε,
να σχεδιάσετε και να δημιουργήσετε σχόλια οπουδήποτε στην οθόνη
προβολής. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για μετάβαση στην
κατάσταση προσομοίωσης ποντικιού ( ).

C Whiteboard mode
Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για μετάβαση στην κατάσταση πίνακα
σχεδίασης. Η οθόνη προβολής μετατρέπεται σε διαδραστικό πίνακα
σχεδίασης.

D Page up
Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα ενός ανοιχτού εγγράφου.
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E Page down
Μετάβαση στην επόμενη σελίδα ενός ανοιχτού εγγράφου.

F Highlight
Για να γράψετε και να δημιουργήσετε σχόλια με τη μορφή μαρκαδόρου
υπογράμμισης.

G Toggle Pen and Rubber (εικονίδιο μολυβιού)
Εναλλαγή επιλογής γόμας από μολύβι.

H Toggle Pen and Rubber (εικονίδιο γόμας)
Εναλλαγή επιλογής μολυβιού από γόμα.

I Fast pen set
Επιλογή χρώματος γραφίδας και πλάτους γραμμής για τα σχόλια και το
κείμενο. Μπορείτε να επιλέξετε τύπο γραφίδας από το παράθυρο που
εμφανίζεται.

J Accurate pen set
Επιλογή χρώματος γραφίδας και πλάτους γραμμής για τα σχόλια και το
κείμενο. Μπορείτε να κάνετε μη αυτόματες ρυθμίσεις από το παράθυρο
που εμφανίζεται.

K Draw free lines
Για να γράψετε και να δημιουργήσετε σχόλια σε οποιοδήποτε σημείο
της οθόνης προβολής.

L Draw straight lines

M Draw circles

N Draw rectangles

O Undo
Αναίρεση της προηγούμενης ενέργειας.

P Clear the desk annotation
Διαγράφει όλα τα σχόλια από την επιφάνεια εργασίας αλλά και το
περιεχόμενό τους. Μετά τη διαγραφή, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των
περιεχομένων.

Q Virtual keyboard
Εμφανίζει στην οθόνη ένα εικονικό πληκτρολόγιο. Κάντε κλικ στα
πλήκτρα στο εικονικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή των
αντίστοιχων χαρακτήρων.

R Save screen
Φωτογραφίζει την τρέχουσα οθόνη και την αποθηκεύει ως αρχείο
εικόνας.

S Screen shade
Χρησιμοποιήστε το για να καλύψετε την οθόνη προβολής. Μπορείτε να
αλλάξετε τη σκιασμένη περιοχή και την κατεύθυνση της σκίασης
οποιαδήποτε στιγμή.
Χρησιμοποιήστε το Easy Interactive Pen για να σύρετε κάθετα ή
οριζόντια και το εικονίδιο κατεύθυνσης μετατρέπεται σε  ή .
Μπορείτε να μετακινείστε μόνο μία κατεύθυνση κάθε φορά.

T Screen spotlight
Μπορείτε να δώσετε έμφαση στα περιεχόμενα μιας σελίδας φωτίζοντάς
τα όπως με ένα φακό. Μπορείτε να τροποποιήσετε το χρώμα και το
βαθμό διαφάνειας εκτός της ζώνης του φακού.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  και μετά επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε
από το μενού που εμφανίζεται.

Πατήστε  για έξοδο από την κατάσταση φωτισμού.

U Right button simulation
Από προεπιλογή, το άκρο του Easy Interactive Pen λειτουργεί με τον
ίδιο τρόπο όπως το αριστερό κουμπί του ποντικιού. Χρησιμοποιήστε το
Easy Interactive Pen για να κάνετε κλικ στην επιλογή "Right button
simulation" προκειμένου το άκρο της γραφίδας να λειτουργεί όπως το
δεξί κουμπί του ποντικιού. Το Easy Interactive Pen επιστρέφει
αυτόματα στην προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας μετά από δεξί
κλικ.
Η δυνατότητα αυτή ίσως δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες εφαρμογές.
Στην περίπτωση αυτή, πιέστε το κουμπί της γραφίδας για δεξί κλικ.

V Minimize the toolbar
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Κατάσταση  πίνακα  σχεδίασης

Στη  συνέχεια  περιγράφονται  μόνο  οι  διαφορές  με  την  κατάσταση
δημιουργίας  σχολίων.

A View list
Εμφανίζει μια λίστα με τους πίνακες σχεδίασης που χρησιμοποιούνται.

B Switch back to interactive mode
Κλείνει την κατάσταση πίνακα σχεδίασης.

C Delete the current page

D Select a background picture
Μπορείτε να εισάγετε μια εικόνα ως το φόντο του πίνακα σχεδίασης.

E Choose background color or pattern
Χρησιμοποιήστε τον τρέχοντα φόντο της επιφάνειας εργασίας ως το
φόντο του πίνακα σχεδίασης.

F New page
Ανοίγει μια νέα σελίδα στον πίνακα σχεδίασης.

G Copy drawings from the last displayed page
Αντιγράφει τα περιεχόμενα από την προηγούμενη στην τρέχουσα
σελίδα.

H Redo
Επαναφέρει τις σημειώσεις σελίδας που χάθηκαν λόγω ανανέωσης των
περιεχομένων της κ.ο.κ.

I Save this whiteboard document
Αποθηκεύει όλες τις σελίδες σε μορφή bmp ή jpg.

J Print preview

K Print the page
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Για λειτουργικά συστήματα Mac

Κύριο  μενού

Αφού  ανοίξει  το  Easy  Interactive  Tools,  εμφανίζεται  το  ακόλουθο  κύριο
μενού.

About Easy Interactive Tools Εμφανίζει πληροφορίες για το Easy Interactive
Tools.

Hide Easy Interactive Tools Πραγματοποιεί απόκρυψη του Easy Interactive
Tools και μεταβαίνει σε άλλες εφαρμογές που
εκτελούνται.

Hide Others Πραγματοποιεί απόκρυψη των άλλων
εφαρμογών που εκτελούνται.

Show All Πραγματοποιεί εμφάνιση των άλλων εφαρμογών
που εκτελούνται.

Quit Easy Interactive Tools Κλείνει το Easy Interactive Tools.

Highlight Pen Για να γράψετε και να δημιουργήσετε σχόλια με τη
μορφή μαρκαδόρου υπογράμμισης.

White Background Η οθόνη προβολής μετατρέπεται σε διαδραστικό
πίνακα σχεδίασης.

Transparent Background Κλείνει τον πίνακα σχεδίασης και επιστρέφει στην
προεπιλεγμένη (διαφανή) οθόνη.

Show Toolbox Εμφανίζει το μενού εργαλείων εάν έχει γίνει
απόκρυψη.
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Μενού  εργαλείων

Αφού ανοίξει  το  Easy  Interactive  Tools,  εμφανίζεται  το  ακόλουθο  μενού  με
τη  μορφή  γραμμής  εργαλείων.

A Pen

B Eraser

C Draw Straight Line

D Clear the Desktop Annotation
Διαγράφει όλα τα σχόλια από την επιφάνεια εργασίας αλλά και το
περιεχόμενό τους. Μετά τη διαγραφή, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των
περιεχομένων.

E Word-Input
Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης γα να ανοίξει το πλαίσιο
διαλόγου εισαγωγής κειμένου. Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο διαλόγου
και κατόπιν πατήστε Enter για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή. Από το
μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ στο πλαίσιο διαλόγου ορίστε τον
τύπο της γραμματοσειράς, ελέγξτε την ορθογραφία και τη γραμματική
και χρησιμοποιήστε κάποιες πρόσθετες δυνατότητες.

F Nontransparency mode display
Εναλλαγή στην κατάσταση διαφανούς οθόνης από την κατάσταση
αδιαφανούς οθόνης.

G Transparency mode display
Εναλλαγή στην κατάσταση αδιαφανούς οθόνης από την κατάσταση
διαφανούς οθόνης.

H Draw Circle

I Draw Rectangle

J Circle and Rectangle Fill Set
Επιλέξτε έναν από τους τρεις τύπους κύκλων και ορθογωνίων.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να σχεδιάσετε έναν κανονικό
κύκλο ή ένα τετράγωνο.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να σχεδιάσετε έναν κύκλο ή ένα
τετράγωνο με γέμισμα.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να σχεδιάσετε έναν κύκλο ή ένα
τετράγωνο με γέμισμα και χρωματιστό περίγραμμα.

K Line Width Set
Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε το πάχος γραμμής της
γραφίδας για τη γόμα, τις ευθείες γραμμές, τους κύκλους και τα
τετράγωνα.

L Foreground Color and Full Color Set
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Επιλέξτε το επάνω αριστερό χρώμα για το χρώμα του πρώτου πλάνου.
Το χρώμα πρώτου πλάνου είναι το χρώμα που θα έχουν οι γραμμές, τα
περιγράμματα των κύκλων και των τετραγώνων.
Επιλέξτε το κάτω δεξί χρώμα για το χρώμα γεμίσματος των κύκλων και
των τετραγώνων.
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Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε
σύστημα ανάκτησης και η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο,
ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας
έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν
γίνεται ανάληψη ευθύνης ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζημίες που τυχόν θα
προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη απέναντι
στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζημίες, απώλειες, κόστη ή
δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε περίπτωση: ατυχήματος, λανθασμένης
χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων,
επιδιορθώσεων ή μετατροπών στο προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναμίας
αυστηρής συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson
Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή προβλήματα
που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων ή αναλώσιμων
προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια προϊόντα Epson ή
Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Τα περιεχόμενα του παρόντος οδηγού μπορεί να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς
περαιτέρω ειδοποίηση.

Οι εικόνες του παρόντος οδηγού μπορεί να διαφέρουν από το βιντεοπροβολέα.

Γενική ανακοίνωση:
XGA είναι εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα κατατεθέν της International Business
Machines Corporation.
Οι ονομασίες Mac και Mac OS είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.
Οι ονομασίες Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint και το λογότυπο των
Windows είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Microsoft
Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Τα υπόλοιπα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στο παρόν χρησιμοποιούνται επίσης
αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των
αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται παντός δικαιώματος σχετικά με αυτές
τις εμπορικές επωνυμίες.

Δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  λογισμικού:

Το  προϊόν  αυτό  χρησιμοποιεί  ελεύθερο  λογισμικό  καθώς  και  λογισμικό  του
οποίου  τα  δικαιώματα  διατηρεί  η  εταιρεία.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2010.  All  rights  reserved.

411863900EL

Γενικές Σημειώσεις 12


	Χρήση του Easy Interactive Tools
	Απαιτήσεις συστήματος
	Εγκατάσταση του Easy Interactive Tools
	Εγκατάσταση
	Κατάργηση εγκατάστασης

	Έναρξη του Easy Interactive Tools
	Μενού και ρυθμίσεις
	Για Windows
	Μενού γραμμής εργασιών
	Μενού εργαλείων

	Για λειτουργικά συστήματα Mac
	Κύριο μενού
	Μενού εργαλείων


	Γενικές Σημειώσεις
	Γενική ανακοίνωση:



