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Az Easy Interactive Tools használata
Az  Easy  Interactive  Tools  az  Easy  Interactive  Function  funkció  részeként  működő  célalkalmazás.

Az  Easy  Interactive  Tools  program  lehetővé  teszi  elektronikus  jegyzetek  készítését  az  aktuális  dokumentumban  vagy  vetítővásznon  a  mellékelt  tollal,  így  vetítés
közben  az  előadó  rajzolhat  a  vászonra  és  kijelölheti  a  fontosabb  pontokat.  A  funkcióval  még  érdekesebbé  teheti  előadását.

Az  Easy  Interactive  Function  használatához  telepítse  az  illesztőprogramot  az  Epson  kivetítőhöz  mellékelt  „EPSON  Projector  Software  for  Easy  Interactive
Function”  CD-ROM-ról.  További  tudnivalókat  a  kivetítő  használati  útmutatójában  talál.  s  Használati  útmutató  „Easy  Interactive  Function  (csak  EB-460i/
450Wi)”

A Epson kivetítő D Számítógépkábel G Easy Interactive Tools szoftver*

B Kivetített kép E USB-kábel *Töltse le az Epson webhelyéről az Easy Interactive Tools
alkalmazást.
s http://www.epson.com/

C Easy Interactive Pen F Easy Interactive Driver szoftver

http://www.epson.com/


Windows

Operációs  rendszer Windows  2000  Service  Pack  4  vagy  újabb
Windows  XP  Service  Pack  2  vagy  újabb
(Home  Edition/Professional)
Windows  Vista*

(Az  összes  verzió,  kivéve  a  Starter)
Windows  7*

Processzor Pentium  III  1.2GHz  vagy  gyorsabb
Ajánlott:  Pentium  M  1.6GHz  vagy  gyorsabb

Memória 256MB  vagy  több

Merevlemez
Szabad  hely

100MB  vagy  több

Kijelző Felbontás:  nagyobb  mint  XGA  (1024x768)

*  Csak  32  bites  verziók

Mac  OS

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

Processzor Power PC G3 900MHz vagy gyorsabb
Ajánlott: Intel Core Duo 1.5GHz vagy gyorsabb

Memória 256MB vagy több

Merevlemez
Szabad hely

100MB vagy több

Kijelző Felbontás: nagyobb mint XGA (1024x768)
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Telepítés

q • A  programot  rendszergazda  jogokkal  rendelkező  felhasználóként
telepítse.

• Zárja  be  az  összes  futó  programot,  majd  indítsa  el  a  telepítést.

Eljárás

Windows

A Kapcsolja  be  a  számítógépet.

B Kattintson  kétszer  az  Epson  webhelyéről  letöltött
"EIToolsVxxx_Setup.exe"  fájlra.

C A  telepítéshez  kövesse  a  képernyőn  megjelenő  utasításokat.

D Kattintson  a  "Befejezés"  gombra  a  telepítő  bezárásához.

Mac  OS

A Kapcsolja  be  a  számítógépet.

B Kattintson  kétszer  az  Epson  webhelyéről  letöltött
"EIToolsVxxx_Setup"  fájlra.

C A  telepítéshez  kövesse  a  képernyőn  megjelenő  utasításokat.

D Az  "Install  Succeeded"  üzenet  megjelenése  után  a  telepítő
bezáródik.

Eltávolítás
Windows

Válassza  a  Start  -  Beállítások  -  Vezérlőpult  -  Programok  telepítése/törlése
vagy  Programok  telepítése  és  törlése  parancsot,  majd  távolítsa  el  az  Easy
Interactive  Tools  programot.

Mac  OS

Futtassa  az  EIToolsVxxx_Uninstaller  programot  azon  a  merevlemezen,
amelyen  telepítve  van  az  Easy  Interactive  Tools  program.
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q Ha  az  Easy  Interactive  Tools  programot  film  lejátszása  közben  indítja
el,  a  film  lejátszási  képernyője  feketeként  jelenik  meg.  Módosítsa
manuálisan  a  videogyorsító  beállításait.
Eljárás:
(1)  Válassza  a  Start  -  Beállítások  -  Vezérlőpult  -  Megjelenítés  -
Beállítások  parancsot,  majd  kattintson  a  Speciális  gombra.
(2)  Válassza  a  Hibaelhárítás  lapot.
(3)  Állítsa  a  Hardvergyorsítás  csúszkát  balról  a  második  beállításra.
A  számítógéptől  függően  előfordulhat,  hogy  a  Windows  Media  Player
filmlejátszási  képernyője  nem  jelenik  meg,  és  a  képernyőkímélő
előnézete  nem  jelenik  meg  rendesen.

Windows

Az  Easy  Interactive  Tools  program  elindításához  kattintson  duplán  az  Easy
Interactive  Tools  ikonra  az  asztalon.

Elindul  az  Easy  Interactive  Tools,  és  megjelenik  az  eszköztármenü.  s
6.  oldal

Az  Easy  Interactive  Tools  bezárásához  kattintson  a   ikonra  a
rendszertálca  menüjén.

Mac  OS

Az  Easy  Interactive  Tools  program  elindításához  kattintson  duplán  az  Easy
Interactive  Tools  ikonra  telepítési  mappában.

Az Easy  Interactive  Tools  bezárásához  kattintson a  főmenü Easy  Interactive
Tools  -  Quit  Easy  Interactive  Tools  parancsára.

A programot  úgy  is  bezárhatja,  ha  a  Dock  eszközben jobb gombbal  kattint  a

 ikonra,  és  az  előugró  menüből  a  Quit  parancsot  választja.
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Windows

A  rendszertálcán  megjelenő  menü

Az  Easy  Interactive  Tools  elindítását  követően  a   ikon  megjelenik  a
rendszertálcán.  Kattintson  jobb  vagy  bal  gombbal  az  ikonra  az  alábbi
előugró  menü  megjelenítéséhez.

Saving Setting

Megadja a fájl mentési helyét és az asztal képformátumát.

About Easy Interactive Tools

Megjeleníti az Easy Interactive Tools névjegyét.

Exit

Bezárja az Easy Interactive Tools programot.

Eszköztármenü

Az  Easy  Interactive  Tools  elindítását  követően  az  alábbi  eszköztár  jelenik
meg.

Jegyzetelés  mód

A Working mode switch (egér ikon)
Az Easy Interactive Pen egérként működik. Az ikonra kattintva válthat
jegyzetelés módba ( ).

B Working mode switch (toll ikon)
Az Easy Interactive Pen eszközzel írhat, rajzolhat és jegyzeteket
készíthet bárhol a kivetítési képernyőn. Az ikonra kattintva válthat egér
módba ( ).

C Whiteboard mode
Az ikonra kattintva válthat fehér felület módba. A kivetítési
képernyőből interaktív tábla lesz.

D Page up
Ugrás az előző oldalra az aktuális dokumentumban.

E Page down
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Ugrás a következő oldalra az aktuális dokumentumban.
F Highlight

Írás és jelölés kiemelő toll hatással.

G Toggle Pen and Rubber (ceruza ikon)
Átváltás ceruzáról radírra.

H Toggle Pen and Rubber (radír ikon)
Átváltás radírról ceruzára.

I Fast pen set
Tollszín és vonalvastagság kijelölése jelöléshez és íráshoz. A
tolltípusokat az előugró ablakból jelölheti ki.

J Accurate pen set
Tollszín és vonalvastagság kijelölése jelöléshez és íráshoz. Az előugró
ablakban adhatja meg a manuális beállításokat.

K Draw free lines
Írás és jelölés a kivetített kép bármely részére.

L Draw straight lines

M Draw circles

N Draw rectangles

O Undo
Az előző művelet visszavonása.

P Clear the desk annotation
Törli az asztal összes jelölését és írott tartalmát. A törlést követően a
tartalmat nem lehet visszaállítani.

Q Virtual keyboard
Virtuális billentyűzetet jelenít meg a képernyőn. A karakterek
beírásához kattintson a virtuális billentyűzet billentyűire.

R Save screen
Rögzíti az aktuális képernyőt és képfájlként menti.

S Screen shade
A funkcióval eltakarhatja a kivetítési képernyőt. Az eltakart területet és a
takarás irányát bármikor módosíthatja.
Az Easy Interactive Pen eszközzel húzza a takarást függőlegesen vagy
vízszintesen, és az ikon  vagy  között változik. Egyszerre csak egy
irányban mozgathatja a takarást.

T Screen spotlight
Kiemeli az oldal tartalmát zseblámpa hatást alkalmazva. Beállíthatja a
kiemelt zónán kívüli terület színét és átlátszóságát.

Kattintson a  ikonra, majd adja meg a kívánt beállításokat az előugró
menüben.

Kattintson a  ikonra a zseblámpa eszközből való kilépéshez.

U Right button simulation
Alapbeállítás szerint az Easy Interactive Pen hegye bal egérgombként
működik. Kattintson az Easy Interactive Pen eszközzel erre az ikonra,
ha a hegyét jobb egérgombként szeretné használni. A jobb gombbal
végrehajtott művelet után az Easy Interactive Pen automatikusan
visszatér az alapbeállításhoz.
Lehet, hogy a funkció nem érhető el minden alkalmazás esetében. Ebben
az esetben a jobb gombos kattintáshoz nyomja meg a toll gombját.

V Minimize the toolbar
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Fehér  felület  mód

A  következő  részben  csak  a  jegyzetelés  módtól  eltérő  funkciók  szerepelnek.

A View list
A szerkesztett fehér felületek listáját mutatja.

B Switch back to interactive mode
Fehér felület mód bezárása.

C Delete the current page

D Select a background picture
Képet helyezhet el a fehér felület háttereként.

E Choose background color or pattern
Az aktuális asztal témájának használata a fehér felület háttereként.

F New page
Új oldalt nyit a fehér felületen.

G Copy drawings from the last displayed page
Az írott tartalom másolása az előző oldalról az aktuális oldalra.

H Redo
Jegyzetek visszaállítása, amelyek elvesztek a képernyő frissítése és egyéb
okok miatt.

I Save this whiteboard document
Menti az oldalakat bmp vagy jpg formátumban.

J Print preview

K Print the page
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Mac OS

Főmenü

Az  Easy  Interactive  Tools  elindítását  követően  az  alábbi  főmenü  jelenik
meg.

About Easy Interactive Tools Megjeleníti az Easy Interactive Tools névjegyét.

Hide Easy Interactive Tools Elrejti az Easy Interactive Tools programot, és a
többi futó alkalmazásra vált.

Hide Others A többi futó alkalmazás bezárása.

Show All A többi futó alkalmazás megjelenítése.

Quit Easy Interactive Tools Bezárja az Easy Interactive Tools programot.

Highlight Pen Írás és jelölés kiemelő toll hatással.

White Background A kivetítési képernyőből interaktív tábla lesz.

Transparent Background Bezárja a fehér felületet és visszatér az
alapértelmezett (átlátszó) képernyőhöz.

Show Toolbox Az eszköztármenü megjelenítése, ha el van rejtve.

Eszköztármenü

Az  Easy  Interactive  Tools  elindítását  követően  az  alábbi  eszköztár  jelenik
meg.

A Pen

B Eraser
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C Draw Straight Line

D Clear the Desktop Annotation
Törli az asztal összes jelölését és írott tartalmát. A törlést követően a
tartalmat nem lehet visszaállítani.

E Word-Input
Kattintson a képernyőn bárhova a szóbeviteli párbeszédpanel
megjelenítéséhez. Írjon a párbeszédpanelbe, majd kattintson az Enter
gombra a befejezéshez. Használja a menüt a párbeszédpanelen a
betűtípus beállításához, a nyelvtan és a helyesírás ellenőrzéséhez, és
további funkciókhoz.

F Nontransparency mode display
Váltás átlátszó módból nem átlátszó módba.

G Transparency mode display
Váltás nem átlátszó módból átlátszó módba.

H Draw Circle

I Draw Rectangle

J Circle and Rectangle Fill Set
Jelölje ki a kör és négyszög alakzatok három típusából az egyiket.
Normál kör vagy négyszög rajzolásához kattintson a  ikonra.

Teli kör vagy négyszög rajzolásához kattintson a  ikonra.
Színes szegéllyel rendelkező, teli kör vagy négyszög rajzolásához
kattintson a  ikonra.

K Line Width Set
A csúszkával beállíthatja a radír, az egyenes vonal, a kör és négyszög,
illetve a toll vonalvastagságát.

L Foreground Color and Full Color Set
Az előtér színének beállításához jelölje ki a bal felső színt. Az előtér színe
a toll, az egyenes vonal, a kör és négyszög szegélyének színe.
A kör és négyszög kitöltési színének beállításához jelölje ki a jobb alsó
színt.

Menü és beállítások 10



Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható
visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko
Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának
felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A szerző nem vállal
felelősséget a kézikönyv tartalmának használatából fakadó feltételezett károkért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a
termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért
vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem
rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása
vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson
Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért,
amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által
jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából
származnak.

A kézikönyv tartalma minden további tájékoztatás nélkül kerülhet frissítésre vagy
módosításra.

A kézikönyvben található illusztrációk különbözhetnek a kivetítőtől.

Általános megjegyzés:
Az XGA az International Business Machines Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
A Mac és a Mac OS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei.
A Windows, a Windows Vista, a Windows 7, a PowerPoint és a Windows logó a
Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
A jelen kiadványban szereplő minden egyéb terméknév kizárólag azonosítási célt
szolgál, és adott tulajdonosának védjegye lehet. Az Epson minden és mindennemű
jogról lemond ezekkel a megjelölésekkel kapcsolatban.

A  szoftverre  vonatkozó  szerzői  jogok:

Ez  a  termék  felhasznál  szabad  felhasználású  szoftvereket,  valamint  olyan
szoftvereket,  amelyeknek  esetében  ez  a  társaság  fenntartja  jogait.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2010.  All  rights  reserved.

411863900HU
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