
Easy-ל הפעלה מדריך  Interactive  Tools



Easy Interactive Tools-ב שימוש

Easy  Interactive  Tools מ כחלק הפועל, ייעודי תוכנה יישום הוא-Easy  Interactive  Function.

Easy  Interactive  Tools תהפוך זו תכונה. ההקרנה בזמן ההקרנה מסך על ולצייר עיקריות נקודות לסמן כדי, המסופק העט בעזרת, אלקטרוני באופן ההקרנה למסך או למסמך הערות להוסיף לך מאפשר
.יותר הרבה למעניינים שלך השיעורים או המצגות את

Easy-ב להשתמש כדי  Interactive  Function ,מהתקליטור ההתקן מנהל את התקן "EPSON  Projector  Software  for  Easy  Interactive  Function "למקרן המצורף Epson הנתמך.
Easy" למשתמש מדריך } .המקרן של למשתמש במדריך עיין, נוספים פרטים לקבלת  Interactive  Function )EB-460i/450Wi בלבד("

Aמקרן EpsonDמחשב כבלGתוכנת Easy Interactive Tools*

Bהקרנה מסךEכבל USB*התוכנה את הורד Easy Interactive Tools של האינטרנט מאתר
Epson.
{ http://www.epson.com/

CEasy Interactive PenFתוכנת Easy Interactive Driver

http://www.epson.com/


Windows עבור

Windowsהפעלה מערכת  2000  Service  Pack ואילך 4 
Windows  XP  Service  Pack ואילך 2 

)Home  Edition/Professional(
Windows  Vista*

)Starter למעט, המהדורות כל(
Windows  7*

Pentiumמעבד  III  1.2GHz יותר מהיר או

Pentium :מומלץ  M  1.6GHz יותר מהיר או

יותר או 256MBזיכרון כ"סה

קשיח דיסק
פנוי שטח

100MB יותר או

)XGA )1024x768 מאשר יותר גבוהה רזולוציהתצוגה

בלבד סיביות 32 של גרסאות *

Mac עבור  OS

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

יותר מהיר או Power PC G3 900MHzמעבד

יותר מהיר או Intel Core Duo 1.5GHz :מומלץ

יותר או 256MBזיכרון כ"סה

קשיח דיסק
פנוי שטח

100MB יותר או

)XGA )1024x768 מאשר יותר גבוהה רזולוציהתצוגה

3מערכת דרישות



התקנה

q
.מנהל הרשאת עם כמשתמש התוכנה את התקן•
.ההתקנה את התחל מכן ולאחר, הפועלים היישומים כל את סגור•

הליך

Windows עבור

Aהמחשב את הפעל.

Bהקובץ על פעמיים לחץ "EIToolsVxxx_Setup.exe "של האינטרנט מאתר שהורדת
Epson.

Cלהתקין כדי המסך שעל ההוראות את בצע.

Dהמתקין את לסגור כדי" סיום" על לחץ.

Mac עבור  OS

Aהמחשב את הפעל.

Bהקובץ על פעמיים לחץ "EIToolsVxxx_Setup "של האינטרנט מאתר שהורדת
Epson.

Cלהתקין כדי המסך שעל ההוראות את בצע.

Dההודעה תוצג כאשר "Install  Succeeded ,"המתקין ייסגר.

ההתקנה הסרת
Windows עבור

של הסרה או הוספה או תוכניות של הסרה/הוספה - הבקרה לוח - הגדרות - התחל בחר
Easy את הסר מכן ולאחר תוכניות  Interactive  Tools.

Mac עבור  OS

מותקן שבו הקשיח בדיסק EIToolsVxxx_Uninstaller את הפעל
Easy  Interactive  Tools.
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q
Easy את תפעיל אם  Interactive  Tools הסרט הצגת מסך יוצג, סרט הצגת בעת

.ידני באופן הווידאו מאיץ הגדרות את שנה. שחור כמסך

:הליך

הלחצן על לחץ מכן ולאחר הגדרות - תצוגה - הבקרה לוח - הגדרות - התחל בחר) 1(
.מתקדם

.בעיות פתרון בחר) 2(

.משמאל השני למיקום חומרה האצת את הזז) 3(

Windows-ב הסרט הצגת מסך כי ייתכן, למחשב בהתאם  Media  Player וכי, יוצג לא
.כהלכה תוצג לא המסך שומר של המקדימה התצוגה

Windows עבור

Easy את להפעיל כדי  Interactive  Tools ,סמל על פעמיים לחץ
Easy  Interactive  Tools העבודה בשולחן.

Easy  Interactive  Tools 6 'עמ } .הכלים סרגל תפריט את ומציג מופעל

Easy את לסגור כדי  Interactive  Tools ,המערכת מגש בתפריט  על לחץ.

Mac עבור  OS

Easy את להפעיל כדי  Interactive  Tools ,סמל על פעמיים לחץ
Easy  Interactive  Tools ההתקנה בתיקיית.

Easy את לסגור כדי  Interactive  Tools ,על לחץ Easy  Interactive  Tools - 
Quit  Easy  Interactive  Tools הראשי מהתפריט.

מכן ולאחר, Dock-ב  על הימני העכבר לחצן באמצעות לחיצה ידי-על גם לצאת ניתן

.המוקפץ בתפריט Quit על לחיצה
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Windows עבור

המערכת מגש תפריט

Easy הפעלת לאחר  Interactive  Tools ,המערכת מגש של הכלים בסרגל מוצג  סמל.

המוקפץ התפריט את להציג כדי, הימני או השמאלי העכבר לחצן באמצעות הסמל על לחץ
.הבא

Saving Setting

.העבודה שולחן תמונת תבנית ואת הקובץ את לשמור אם בחירה

About Easy Interactive Tools

.Easy Interactive Tools אודות על מידע הצגת

Exit

.Easy Interactive Tools סגירת

הכלים סרגל תפריט

Easy הפעלת לאחר  Interactive  Tools ,הבא הכלים סרגל תפריט מוצג.

סימון מצב

AWorking mode switch) עכבר תצוגת(

סימון למצב לעבור כדי זה סמל על לחץ. כעכבר פועל Easy Interactive Pen-ה

)(.

BWorking mode switch) סימון תצוגת(

מסך על הערות ולציין לצייר, לכתוב כדי Easy Interactive Pen-ב להשתמש באפשרותך

.)( עכבר הדמיית למצב לעבור כדי זה סמל על לחץ. ההקרנה

CWhiteboard mode

לבן ללוח אוטומטית משתנה ההקרנה מסך. לבן לוח למצב לעבור כדי זה סמל על לחץ
.אינטראקטיבי

DPage up

.פתוח במסמך הקודם לעמוד עבור

EPage down
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.פתוח במסמך הבא לעמוד עבור

FHighlight

.סימון עט אפקט באמצעות וסמן כתוב

GToggle Pen and Rubber) עט תצוגת(

.מעט למחק עבור

HToggle Pen and Rubber) מחק תצוגת(

.ממחק לעט עבור

IFast pen set

מהחלון עטים סוגי לבחור באפשרותך. וכתיבה סימון עבור קו ורוחב עט צבע בחר
.המוקפץ

JAccurate pen set

מהחלון ידניות הגדרות לקבוע באפשרותך. וכתיבה הערות ציון עבור קו ורוחב עט צבע בחר
.המוקפץ

KDraw free lines

.ההקרנה מסך על מקום בכל הערות וציין כתוב

LDraw straight lines

MDraw circles

NDraw rectangles

OUndo

.הקודמת הפעולה את בטל

PClear the desk annotation

ניקוי לאחר התוכן את לשחזר ניתן לא. העבודה בשולחן הכתוב והתוכן ההערות כל ניקוי
.המסך

QVirtual keyboard

כדי הווירטואלי המקשים שבלוח המקשים על לחץ. המסך על וירטואלי מקשים לוח הצגת
.התווים את להזין

RSave screen

.תמונה כקובץ ושמירתו הנוכחי המסך לכידת

SScreen shade

הכיוון ואת המוצל החלק את לשנות באפשרותך; ההקרנה מסך את לכסות כדי בו השתמש
.עת בכל

מסומן הכיוון וסמל, אנכית או אופקית לגרור כדי Easy Interactive Pen-ב השתמש

.פעם בכל אחד בכיוון להסיס ניתן. או -כ

TScreen spotlight

הצבע את אישית להתאים באפשרותך. זרקור אפקט באמצעות עמוד של תוכנו הדגשת
.הזרקור לאזור מחוץ והשקיפות

.המוקפץ מהתפריט הרצויה ההגדרה את בחר מכן ולאחר,  על לחץ

.מהזרקור לצאת כדי  על לחץ

URight button simulation

על לחיצה כמו אופן באותו פועל Easy Interactive Pen-ה של קצהו, מחדל כברירת
Right" על ללחוץ כדי Easy Interactive Pen-ב השתמש. השמאלי העכבר לחצן

button simulation "ה. זאת במקום הימני העכבר כלחצן העט בקצה להשתמש כדי-
Easy Interactive Pen פעולת ביצוע לאחר המחדל ברירת למצב אוטומטית חוזר

.הימני העכבר לחצן על הלחיצה
שעל הלחצן על לחץ, כזה במקרה. מסוימים ביישומים זמינה תהיה לא זו פונקציה כי ייתכן
.הימני העכבר לחצן על לחיצה פעולת לבצע כדי העט

VMinimize the toolbar
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לבן לוח מצב

.סימון מצב עם ההבדלים תיאור להלן

AView list

.כרגע עריכה מתבצעת שבהם לבנים לוחות של רשימה הצגת

BSwitch back to interactive mode

.לבן לוח מצב סגירת

CDelete the current page

DSelect a background picture

.הלבן ללוח כרקע כלשהי תמונה הוספת

EChoose background color or pattern

.הלבן הלוח כרקע הנוכחי העבודה שולחן ברקע שימוש

FNew page

.הלבן בלוח חדש עמוד פתיחת

GCopy drawings from the last displayed page

.הנוכחי לעמוד הקודם מהעמוד כתוב תוכן העתקת

HRedo

.באלה וכיוצא מסך רענון עקב שאבדו בעמוד סימונים שחזור

ISave this whiteboard document

.jpg או bmp בתבנית העמודים כל שמירת

JPrint preview

KPrint the page
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Mac OS עבור

ראשי תפריט

Easy הפעלת לאחר  Interactive  Tools ,הבא הראשי התפריט מוצג.

About Easy Interactive Toolsאודות על מידע הצגת Easy Interactive Tools.

Hide Easy Interactive Toolsהסתרת Easy Interactive Tools פועלים ליישומים ומעבר
.אחרים

Hide Othersאחרים פועלים יישומים הסתרת.

Show Allאחרים פועלים יישומים הצגת.

Quit Easy Interactive Toolsסגירת Easy Interactive Tools.

Highlight Penהסימון עט אפקט באמצעות וסמן כתוב.

White Backgroundאינטראקטיבי לבן ללוח אוטומטית משתנה ההקרנה מסך.

Transparent Backgroundשקוף (המחדל ברירת למסך וחזרה הלבן הלוח סגירת(.

Show Toolboxמוסתר הוא אם, הכלים סרגל תפריט הצגת.

הכלים סרגל תפריט

Easy הפעלת לאחר  Interactive  Tools ,הבא הכלים סרגל תפריט מוצג.

APen

BEraser

CDraw Straight Line
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DClear the Desktop Annotation

ניקוי לאחר התוכן את לשחזר ניתן לא. העבודה בשולחן הכתוב והתוכן ההערות כל ניקוי
.המסך

EWord-Input

-הדו בתיבת הקלד. מילים להזנת שיח-הדו תיבת את לפתוח כדי במסך כלשהו במקום לחץ
כדי שיח-הדו שבתיבת ההקשר בתפריט השתמש. לסיים כדי Enter על לחץ מכן ולאחר שיח

.נוספות בפונקציות להשתמש וכדי, והדקדוק האיות את לבדוק, הגופן סוג את להגדיר

FNontransparency mode display

.nontransparency ממצב transparency למצב מעבר

GTransparency mode display

.transparency ממצב nontransparency למצב מעבר

HDraw Circle

IDraw Rectangle

JCircle and Rectangle Fill Set

.ומלבן עיגול צורות של סוגים משלושה אחת בחירת

.רגיל מלבן או עיגול לצייר כדי  על לחץ

.מלא מלבן או עיגול לצייר כדי  על לחץ

.צבעוניים גבולות עם מלא מלבן או עיגול לצייר כדי  על לחץ

KLine Width Set

.העט של ומלבנים עיגולים, הישר הקו, המחק, הקו רוחב את להגדיר כדי המחוון את הזז

LForeground Color and Full Color Set

,הגבול צבע הוא הקדמה צבע. הקדמה צבע את להגדיר כדי העליון השמאלי הצבע את בחר
.העט של והמלבן העיגול, הישר הקו
.ומלבנים עיגולים עבור המילוי צבע את להגדיר כדי התחתון הימני הצבע את בחר

10והגדרה תפריט



או כלשהי בצורה לשדר או אחזור במערכת אותו לאחסן, זה מפרסום כלשהו חלק לשכפל אין. שמורות הזכויות כל
מראש מפורשת הסכמה ללא, אחר אמצעי או, הקלטה, צילום באמצעות, מכני, אלקטרוני אם בין כלשהו באמצעי

המובא במידע לשימוש ביחס פטנט חבות כל לוקחת אינה החברה. Seiko Epson Corporation של בכתב
.כאן המובא במידע משימוש כתוצאה הנגרמים נזקים עבור חבות לקיחת אין, בנוסף. כאן

עבור שלישי לצד או המוצר לרוכש חבות בעלות אינן שלה הבת וחברות Seiko Epson Corporation חברת
לא שימוש, תאונה: הבאים מהגורמים כתוצאה שלישי צד של או הרוכש של הוצאות או, עלויות, אובדן, נזקים

)הברית בארצות מלבד (או, זה במוצר שינויים או תיקונים, מורשים שאינם שינויים או במוצר פגיעה או, נכון
.Seiko Epson Corporation של והתחזוקה התפעול להנחיות ציות-חוסר

Seiko Epson Corporation או באפשרויות משימוש שנובעות בעיות או נזקים לכל חבות בעלת תהיה לא
Epson מוצרי או Epson של מקוריים כמוצרים המשמשים לאלו מלבד, המתכלים מהמוצרים באחד

.Seiko Epson Corporation ידי-על המאושרים

.מוקדמת הודעה ללא להתעדכן או להשתנות עשוי זה מדריך של התוכן

.שונים להיות עשויים בפועל והמקרן זה במדריך האיורים

:כללית הערה
XGA של רשום מסחרי סימן או מסחרי סימן הוא International Business Machines

Corporation.
Mac ו-Mac OS של רשומים מסחריים סימנים הם Apple Inc..

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint ,וסמל Windows מסחריים סימנים הם
.אחרות במדינות או/ו הברית בארצות Microsoft Corporation של רשומים מסחריים סימנים או

מסחריים סימנים להיות ועשויים בלבד זיהוי למטרות מופיעים, כאן שימוש נעשה שבהם, האחרים המוצרים שמות
.אלה סימנים לגבי שהיא זכות מכל מתנערת Epson .המתאימים בעליהם של

:התוכנה של יוצרים זכויות

חברה של בבעלותה נמצאות שזכויותיה תוכנה גם כמו, תשלום ללא בתוכנה משתמש זה מוצר
.זו

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2010.  All  rights  reserved.

411863900HE
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