
Easy  Interactive  Tools  -toiminnon  käyttöopas



Easy Interactive Tools -ohjelmiston käyttö
Easy  Interactive  Tools  on  sovellusohjelma,  joka  toimii  osana  Easy  Interactive  Function  -toimintoja.

Easy  Interactive  Tools  mahdollistaa  elektronisten  huomautusten  tekemisen  asiakirjaan  tai  projektionäyttöön  toimitukseen  kuuluvalla  kynällä.  Sillä  voi  myös
korostaa  tärkeitä  kohtia  ja  piirtää  projektionäytölle  projisoinnin  aikana.  Se  tekee  esityksistäsi  tai  oppitunneistasi  kiinnostavia.

Voit  käyttää  Easy  Interactive  Function  -toimintoa  asentamalla  ohjaimen  "EPSON  Projector  Software  for  Easy  Interactive  Function"  -CD-ROM-levyltä,  joka
kuuluu  tuetun  Epson-projektorin  toimitukseen.  Katso  lisätietoja  projektorin  käyttöoppaasta.  s  Käyttäjän  opas  "Easy  Interactive  Function  (vain  EB-460i/
450Wi)"

A Epson-projektori D Tietokonekaapeli G Easy Interactive Tools -ohjelmisto*

B Projektionäyttö E USB-kaapeli *Lataa Easy Interactive Tools -ohjelmisto Epsonin
internetsivustolta.
s http://www.epson.com/

C Easy Interactive Pen F Easy Interactive Driver -ohjelmisto

http://www.epson.com/


Windows

Käyttöjärjestelmä Windows  2000  Service  Pack  4  tai  uudempi
Windows  XP  Service  Pack  2  tai  uudempi
(Home  Edition/Professional)
Windows  Vista*

(Kaikki  versiot  paitsi  Starter)
Windows  7*

Keskusyksikkö Pentium  III  1.2GHz  tai  nopeampi
Suositus:  Pentium  M  1.6GHz  tai  nopeampi

Muistikapasiteetti Vähintään  256MB

Käytettävissä  oleva
kiintolevytila

100MB  tai  enemmän

Näyttö Kuvatarkkuus  tarkempi  kuin  XGA  (1024x768)

*  vain  32-bittiset  versiot

Mac  OS

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

Keskusyksikkö Power PC G3 900MHz tai nopeampi
Suositus: Intel Core Duo 1.5GHz tai nopeampi

Muistikapasiteetti Vähintään 256MB

Käytettävissä oleva
kiintolevytila

100MB tai enemmän

Näyttö Kuvatarkkuus tarkempi kuin XGA (1024x768)
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Asennus

q • Asenna  ohjelmisto  pääkäyttäjän  oikeuksilla.
• Sulje  kaikki  käynnissä  olevat  sovellukset  ja  käynnistä  sitten  asennus.

Menetelmä

Windows

A Käynnistä  tietokone.

B Kaksoisnapsauta  Epsonin  web-sivulta  lataamaasi
"EIToolsVxxx_Setup.exe"-tiedostoa.

C Suorita  asennus  noudattamalla  näytön  ohjeita.

D Sulje  asennusohjelma  napsauttamalla  "Valmis".

Mac  OS

A Käynnistä  tietokone.

B Kaksoisosoita  Epsonin  web-sivulta  lataamaasi
"EIToolsVxxx_Setup"-tiedostoa.

C Suorita  asennus  noudattamalla  näytön  ohjeita.

D Kun  ilmoitus  "Asennus  suoritettu"  tulee  näyttöön,
asennusohjelma  sulkeutuu.

Asennuksen poisto
Windows

Valitse  Käynnistä  -  Asetukset  -  Ohjauspaneeli  -  Lisää  tai  poista  ohjelmia
tai  Lisää  tai  poista  sovellus  ja  poista  sitten  Easy  Interactive  Tools.

Mac  OS

Käynnistä  EIToolsVxxx_Uninstaller  siinä  kiintolevyn  osassa,  johon  Easy
Interactive  Tools  on  asennettu.
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q Jos  käynnistät  Easy  Interactive  Tools  -ohjelmiston  elokuvaa  toistaessasi,
elokuvan  toistonäyttö  näkyy  mustana  näyttönä.  Muuta
videokiihdytinasetukset  manuaalisesti.
Toimenpide:
(1)  Valitse  Käynnistä  -  Asetukset  -  Ohjauspaneeli  -  Näyttö  -
Asetukset  ja  napsauta  sitten  Lisäasetukset-painiketta.
(2)  Valitse  Vianmääritys.
(3)  Siirrä  Laitteiston  kiihdytys  toisena  vasemmalla  olevaan  kohtaan.
Riippuen  tietokoneesta  elokuvan  toistonäyttö  ei  ehkä  näy  Windows
Media  Player  -ohjelmassa  eikä  näytönsäästäjän  esikatselu  ehkä  näy
normaalisti.

Windows

Voit  käynnistää  Easy  Interactive  Tools  -ohjelmiston  kaksoisnapsauttamalla
työpöydän  Easy  Interactive  Tools  -kuvaketta.

Easy  Interactive  Tools  -ohjelmisto  käynnistyy  ja  työkalurivi  tulee  näyttöön.
s  s.6

Voit  sulkea  Easy  Interactive  Tools  -ohjelmiston  napsauttamalla
ilmaisinalueen -kuvaketta.

Mac  OS

Voit  käynnistää  Easy  Interactive  Tools  -ohjelmiston  kaksoisosoittamalla
Easy  Interactive  Tools  -kuvaketta  sen  asennuskansiossa.

Voit  sulkea  Easy  Interactive  Tools  -ohjelmiston  osoittamalla  päävalikossa
Easy  Interactive  Tools  -  Quit  Easy  Interactive  Tools.

Voit  poistua  myös  osoittamalla  hiiren  kakkospainikkeella   Dock-

kuvaketta  ja  osoittamalla  sitten  ponnahdusvalikon  Quit-painiketta.
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Windows

Ilmaisinaluevalikko

Easy  Interactive  Tools  -ohjelmiston  käynnistyksen  jälkeen  ilmaisinalueen
työkaluriville  ilmestyy  -kuvake.  Tuo  seuraava  ponnahdusvalikko
näkyviin  napsauttamalla  kuvaketta  hiiren  ykkös-  tai  kakkospainikkeella.

Saving Setting

Valitsee mihin tiedosto tallennetaan ja työpöydän kuvamuodon.

About Easy Interactive Tools

Näyttää tietoja Easy Interactive Tools -ohjelmistosta.

Exit

Sulkee Easy Interactive Tools -ohjelmiston.

Työkaluvalikko

Kun  Easy  Interactive  Tools  -ohjelmisto  on  käynnistetty,  seuraava
työkaluvalikko  tulee  näyttöön.

Merkintätila

A Working mode switch (Hiirinäyttö)
Easy Interactive Pen -kynä toimii hiirenä. Vaihda merkintätilaan
napsauttamalla tätä kuvaketta ( ).

B Working mode switch (Merkintänäyttö)
Voit käyttää Easy Interactive Pen -kynää kirjoittamiseen, piirtämiseen
ja muistiinpanojen tekemiseen mihin tahansa kohtaan
projektionäyttöä. Vaihda hiiriemulointitilaan napsauttamalla tätä
kuvaketta ( ).

C Whiteboard mode
Siirry esitystaulutilaan napsauttamalla tätä painiketta. Projektionäyttö
muuttuu välittömästi vuorovaikutteiseksi esitystauluksi.

D Page up
Siirry avatun asiakirjan edelliselle sivulle.
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E Page down
Siirry avatun asiakirjan seuraavalle sivulle.

F Highlight
Kirjoita ja lisää huomautuksia käyttämällä korostuskynätehostetta.

G Toggle Pen and Rubber (Kynänäyttö)
Vaihda kumista kynäksi.

H Toggle Pen and Rubber (Kuminäyttö)
Vaihda kynästä kumiksi.

I Fast pen set
Valitse kynän väri ja viivan leveys huomautuksia ja kirjoittamista
varten. Voit valita ponnahdusikkunasta kynätyyppejä.

J Accurate pen set
Valitse kynän väri ja viivan leveys huomautuksia ja kirjoittamista
varten. Voit tehdä ponnahdusikkunassa manuaalisia asetuksia.

K Draw free lines
Voit kirjoittaa ja tehdä huomautuksia missä tahansa projektionäytön
kohdassa.

L Draw straight lines

M Draw circles

N Draw rectangles

O Undo
Kumoa edellinen toiminto.

P Clear the desk annotation
Tyhjentää kaikki työpöydän huomautukset ja kirjoitetun sisällön. Kun
näyttö on tyhjennetty, sisältöä ei voi enää palauttaa.

Q Virtual keyboard
Näyttää näytöllä virtuaalisen näppäimistön. Voit kirjoittaa kirjaimia
napsauttamalla virtuaalisen näppäimistön näppäimiä.

R Save screen
Sieppaa nykyisen näytön ja tallentaa sen kuvatiedostona.

S Screen shade
Voit käyttää tätä toimintoa projektionäytön peittämiseen. Voit
muuttaa varjostettua osaa ja suuntaa milloin tahansa.
Vedä pysty- tai vaakasuuntaan Easy Interactive Pen -kynällä, jolloin
suuntakuvake korostuu joko kuvakkeena  tai . Voit siirtää vain
yhteen suuntaan kerrallaan.

T Screen spotlight
Korostaa sivun sisällön kohdevalotehosteella. Voit mukauttaa
kohdevalokeilan ulkopuolella olevan alueen väriä ja läpikuultavuutta.

Napsauta -kuvaketta ja valitse sitten ponnahdusvalikosta
haluamasi asetus.

Voit poistua kohdevalo-toiminnosta napsauttamalla -painiketta.

U Right button simulation
Easy Interactive Pen -kynän kärki toimii oletuksena samaan tapaan
kuin hiiren ykköspainikkeella napsauttaminen. Käytä Easy Interactive
Pen -kynää käyttääksesi napsauttamiseen kynän kärjen "Right button
simulation" -toimintoa hiiren ykköspainikkeen asemesta. Easy
Interactive Pen -kynä palaa automaattisesti oletustilaan ykköspainike-
napsautuksen jälkeen.
Joissakin sovelluksissa tämä toiminto ei ole käytettävissä. Suorita siinä
tapauksessa ykköspainikkeen napsautus kynän painikkeella.

V Minimize the toolbar
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Whiteboard  mode

Seuraavassa  kuvataan  vain  erot  merkintätilaan  nähden.

A View list
Näyttää luettelon esitystauluista, joita on muokattu.

B Switch back to interactive mode
Sulkee esitystaulutilan.

C Delete the current page

D Select a background picture
Aseta mikä tahansa kuva esitystaulun taustakuvaksi.

E Choose background color or pattern
Käytä nykyistä työpöydän taustakuvaa esitystaulun taustakuvana.

F New page
Avaa esitystaululla uuden sivun.

G Copy drawings from the last displayed page
Kopioi edellisen sivun kirjoitetun sisällön nykyiselle sivulle.

H Redo
Palauttaa sivun huomautukset, jotka katosivat näytön päivityksen
yhteydessä jne.

I Save this whiteboard document
Tallentaa kaikki sivut bmp- tai jpg-muodossa.

J Print preview

K Print the page
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Mac OS

Päävalikko

Kun Easy  Interactive  Tools  -ohjelmisto  on  käynnistetty,  seuraava  päävalikko
tulee  näyttöön.

About Easy Interactive Tools Näyttää tietoja Easy Interactive Tools -
ohjelmistosta.

Hide Easy Interactive Tools Piilottaa Easy Interactive Tools -ohjelmiston ja
vaihtaa muihin käytössä oleviin sovelluksiin.

Hide Others Piilottaa muut käynnissä olevat sovellukset.

Show All Näyttää muut käynnissä olevat sovellukset.

Quit Easy Interactive Tools Sulkee Easy Interactive Tools -ohjelmiston.

Highlight Pen Kirjoita ja lisää huomautuksia
korostuskynätehosteella.

White Background Projektionäyttö muuttuu välittömästi
vuorovaikutteiseksi esitystauluksi.

Transparent Background Sulje esitystaulu ja palaa (läpikuultavaan)
oletusnäyttöön.

Show Toolbox Näytä työkaluvalikko, jos se on piilotettu.

Työkaluvalikko

Kun  Easy  Interactive  Tools  -ohjelmisto  on  käynnistetty,  seuraava
työkaluvalikko  tulee  näyttöön.

A Pen
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B Eraser

C Draw Straight Line

D Clear the Desktop Annotation
Tyhjentää kaikki työpöydän huomautukset ja kirjoitetun sisällön. Kun
näyttö on tyhjennetty, sisältöä ei voi enää palauttaa.

E Word-Input
Napsauta mitä tahansa kohtaa näytössä avataksesi Word-input-
valintaikkunan. Kirjoita valintaikkunaan, ja kun olet valmis, lopeta
napsauttamalla Enter-painiketta. Voit asettaa valintaikkunan
pikavalikolla kirjasintyypin, tarkistaa oikeinkirjoituksen ja kieliopin
sekä käyttää lisätoimintoja.

F Nontransparency mode display
Vaihtaa läpikuultavaan tilaan läpikuultamattomasta tilasta.

G Transparency mode display
Vaihtaa läpikuultamattomaan tilaan läpikuultavasta tilasta.

H Draw Circle

I Draw Rectangle

J Circle and Rectangle Fill Set
Valitse yksi kolmesta ympyrä- tai nelikulmiomuodon tyypistä.
Piirrä normaali ympyrä tai nelikulmio napsauttamalla -
painiketta.
Piirrä täytetty ympyrä tai nelikulmio napsauttamalla -
painiketta.
Piirrä täytetty ympyrä tai nelikulmio värillisillä reunoilla
napsauttamalla -painiketta.

K Line Width Set
Aseta liukusäätimellä kynän viivan leveys, pyyhekumi, suora viiva,
ympyrät ja nelikulmiot.

L Foreground Color and Full Color Set
Aseta etualan väri valitsemalla vasemmalla ylhäällä oleva väri.
Edustaväri on kynän, suoran viivan, ympyrän ja nelikulmion reunan
väri.
Aseta ympyröiden ja nelikulmioiden täyttöväri valitsemalla oikealla alla
oleva väri.
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Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla sähköisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myöntämää kirjallista lupaa. Tämän julkaisun sisällön käyttöön ei liity
patenttivastuuta. Emme myöskään vastaa vahingoista, joita voi aiheutua näiden
tietojen käytöstä.

Seiko Epson Corporation tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tämän tuotteen väärin- tai hyväksikäytöstä tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitä, että Seiko Epson
Corporationin käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta täsmälleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistään vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperäisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyväksymiksi tuotteiksi nimeämien lisävarusteiden tai tarvikkeiden käytöstä.

Tämän oppaan sisältöä voidaan muuttaa tai päivittää ilman eri ilmoitusta.

Tämän oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Yleinen huomautus:
XGA on International Business Machines Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki.
Mac ja Mac OS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint ja Windows-logo ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
Muita tässä mainittuja tuotenimiä käytetään ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

Ohjelmiston  tekijänoikeudet:

Tämä tuote  käyttää  maksuttomia  ohjelmistoja  sekä  ohjelmistoja,  joihin  tällä
yrityksellä  on  oikeudet.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2010.  All  rights  reserved.

411863900FI
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