
Bedieningshandleiding  voor  Easy  Interactive
Tools



De Easy Interactive Tools gebruiken
Easy  Interactive  Tools  is  een  speciale  toepassing  die  deel  uitmaakt  van  Easy  Interactive  Function.

Met  Easy  Interactive  Tools  kunt  u  elektronisch  aantekeningen maken in  uw document  of  op  het  projectiescherm.  Met  de  bijgeleverde  pen  kunt  u  hoofdpunten
markeren  en  tijdens  het  projecteren  op  het  projectiescherm  tekenen.  Het  maakt  uw  presentaties  of  lessen  veel  aantrekkelijker.

Om de  Easy  Interactive  Function  te  gebruiken,  installeert  u  het  stuurprogramma van de  cd-rom "EPSON Projector  Software  for  Easy  Interactive  Function"  die  is
geleverd  bij  uw  Epson  projector.  Zie  voor  meer  informatie  de  gebruikershandleiding  van  de  projector.  s  Gebruikershandleiding  "Easy  Interactive  Function
(alleen  EB-460i/450Wi)"

A Epson projector D Computerkabel G Easy Interactive Tools software*

B Projectiescherm E USB-kabel *Download de Easy Interactive Tools software van de Epson
website.
s http://www.epson.com/

C Easy Interactive Pen F Easy Interactive Driver software

http://www.epson.com/


Voor  Windows

Besturingssysteem Windows  2000  Service  Pack  4  of  hoger
Windows  XP  Service  Pack  2  of  hoger
(Home  Edition/Professional)
Windows  Vista*

(Alle  edities  uitgezonderd  Starter)
Windows  7*

Processor Pentium  III  1.2GHz  of  sneller
Aanbevolen:  Pentium  M  1.6GHz  of  sneller

Geheugen 256MB  of  meer

Harde  schijf
Vrije  ruimte

100MB  of  meer

Scherm Resolutie  hoger  dan  XGA  (1024x768)

*  alleen  32-bit  versies

Voor  Mac  OS

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

Processor Power PC G3 900MHz of sneller
Aanbevolen: Intel Core Duo 1.5GHz of sneller

Geheugen 256MB of meer

Harde schijf
Vrije ruimte

100MB of meer

Scherm Resolutie hoger dan XGA (1024x768)
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Installeren

q • Voor  het  installeren  van  de  software  dient  u  een  gebruiker  met
beheerdersrechten  te  zijn.

• Alle  actieve  toepassingen  moeten  afgesloten  worden  voor  u  de
installatie  uitvoert.

Procedures

Voor  Windows

A Zet  de  computer  aan.

B Dubbelklik  op  het  bestand  "EIToolsVxxx_Setup.exe"  dat  u  heeft
gedownload  van  de  Epson  website.

C Volg  de  instructies  op  het  scherm  om  de  installatie  uit  te
voeren.

D Klik  op  "Voltooien"  om  het  installatieprogramma  te  sluiten.

Voor  Mac  OS

A Zet  de  computer  aan.

B Dubbelklik  op  het  bestand  "EIToolsVxxx_Setup"  dat  u  heeft
gedownload  van  de  Epson  website.

C Volg  de  instructies  op  het  scherm  om  de  installatie  uit  te
voeren.

D Als  "De  installatie  is  geslaagd"  wordt  weergegeven,  sluit  het
installatieprogramma.

De installatie ongedaan maken
Voor  Windows

Selecteer  Start  -  Instellingen  -  Configuratiescherm  -  Software  of
Programma's  en  onderdelen  en  verwijder  Easy  Interactive  Tools.

Voor  Mac  OS

Voer  het  programma  EIToolsVxxx_Uninstaller  uit  op  de  vaste  schijf
waarop  Easy  Interactive  Tools  is  geïnstalleerd.
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q Als  u  de  Easy  Interactive  Tools  start  terwijl  u  een  film  afspeelt,  wordt
het  filmvenster  weergegeven  als  een  zwart  scherm.  Verander  de
instellingen  van  de  videoversneller  handmatig.
Procedure:
(1)  Selecteer  Start  -  Instellingen  -  Configuratiescherm  -  Weergave  -
Instellingen  en  klik  vervolgens  op  de  knop  Geavanceerd.
(2)  Selecteer  Probleem  oplossen.
(3)  Beweeg  de  Hardware  versnelling  naar  de  tweede  positie  van  links.
Afhankelijk  van  de  computer  kan  het  voorkomen  dat  het  filmvenster
van  Windows  Media  Player  niet  wordt  weergegeven  of  het  voorbeeld
van  de  screensaver  niet  correct  wordt  weergegeven.

Voor  Windows

Om  Easy  Interactive  Tools  te  starten,  dubbelklik  op  het  pictogram  Easy
Interactive  Tools  op  het  bureaublad.

Easy  Interactive  Tools  start  en  geeft  het  taakbalkmenu  weer.  s  pag.6

Om  Easy  Interactive  Tools  te  sluiten,  klik  op   in  het  systeemvakmenu.

Voor  Mac  OS

Om  Easy  Interactive  Tools  te  starten,  dubbelklik  op  het  pictogram  Easy
Interactive  Tools  in  de  installatiemap.

Om Easy  Interactive  Tools  te  sluiten,  klik  op  Easy  Interactive  Tools  -  Quit
Easy  Interactive  Tools  in  het  hoofdmenu.

U  kunt  ook  afsluiten  door  met  de  rechter  muisknop   in  het  Dock  te

klikken  en  dan  te  klikken  op  Quit  in  het  pop-upmenu.
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Voor Windows

Systeemvakmenu

Na  het  uitvoeren  van  Easy  Interactive  Tools,  wordt  een  pictogram  
weergegeven  op  de  werkbalk  van  het  systeemvak.  Klik  met  de  linker  of
rechter  muisknop  op  het  pictogram  om  het  volgende  pop-upmenu  weer  te
geven.

Saving Setting

Selecteer waar het bestand en de bureaublad beeldindeling moet
worden opgeslagen.

About Easy Interactive Tools

Geeft informatie weer over Easy Interactive Tools.

Exit

Sluit Easy Interactive Tools af.

Taakbalkmenu

Nadat  Easy  Interactive  Tools  is  uitgevoerd,  wordt  het  volgende
taakbalkmenu  weergegeven.

Aantekeningen-modus

A Working mode switch (Muis-weergave)
De Easy Interactive Pen werkt als een muis. Klik op dit pictogram om
over te schakelen naar aantekeningen-modus ( ).

B Working mode switch (Aantekeningen-weergave)
U kunt de Easy Interactive Pen gebruiken om overal op het
projectiescherm te schrijven, tekenen of aantekeningen te maken. Klik
op dit pictogram om over te schakelen naar muis emulatie-modus
( ).

C Whiteboard mode
Klik op dit pictogram om over te schakelen naar de whiteboard modus.
Het projectiescherm verandert onmiddellijk in een interactief
whiteboard.

D Page up
Ga naar de vorige pagina in een geopend document.
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E Page down
Ga naar de volgende pagina in een geopend document.

F Highlight
Schrijf en maak aantekeningen met een highlighter effect.

G Toggle Pen and Rubber (Pen-weergave)
Schakel over van pen naar wisser.

H Toggle Pen and Rubber (Wisser-weergave)
Schakel over van wisser naar pen.

I Fast pen set
Selecteer penkleur en lijnbreedte voor aantekeningen en schrijven. U
kunt pensoorten kiezen in het pop-upvenster.

J Accurate pen set
Selecteer penkleur en lijnbreedte voor aantekeningen en schrijven. U
kunt handmatige instellingen maken in het pop-upvenster.

K Draw free lines
Schrijf en maak aantekeningen overal op het projectiescherm.

L Draw straight lines

M Draw circles

N Draw rectangles

O Undo
Maak de vorige handeling ongedaan.

P Clear the desk annotation
Verwijdert alle bureaublad-aantekeningen en geschreven inhoud.
Zodra het scherm leeggemaakt is, kan de inhoud niet hersteld worden.

Q Virtual keyboard
Geeft een virtueel toetsenbord weer op het scherm. Klik op de toetsen op
het virtuele toetsenbord om de tekens in te voeren.

R Save screen
Neemt het huidige scherm op en slaat het op als een beeldbestand.

S Screen shade
Gebruik dit om het projectiescherm te bedekken; u kunt het bedekte
gedeelte en de richting ten allen tijde wijzigen.
Gebruik de Easy Interactive Pen om verticaal of horizontaal te slepen en
het richtingspictogram wordt opgelicht als  of . U kunt slechts in
één richting per keer bewegen.

T Screen spotlight
Benadrukt de inhoud van een pagina met een spotlicht-effect. U kunt de
kleur en transparantie buiten de spotlicht-zone op maat aanpassen.

Klik op  en selecteer dan de gewenste instellingen in het pop-
upmenu.

Klik op  om spotlight af te sluiten.

U Right button simulation
De standaardinstelling is dat de punt van de Easy Interactive Pen
hetzelfde werkt als klikken met de linker muisknop. Gebruik de Easy
Interactive Pen om te klikken op "Right button simulation" om in plaats
daarvan de punt van de pen te gebruiken als een rechter muisknop. De
Easy Interactive Pen gaat automatisch terug naar de standaard modus
nadat de rechtsklik handeling is uitgevoerd.
Deze functie is niet voor alle toepassingen beschikbaar. Druk in dat
geval op de knop op de pen om met rechts te klikken.

V Minimize the toolbar

Menu en Instellen 7



Whiteboard  mode

Het  volgende  beschrijft  alleen  de  verschillen  met  de  aantekeningen-modus.

A View list
Geeft een lijst weer van whiteboards die bewerkt worden.

B Switch back to interactive mode
Sluit de whiteboard-modus af.

C Delete the current page

D Select a background picture
Voeg een afbeelding in als achtergrond van het whiteboard.

E Choose background color or pattern
Gebruik de huidige bureaublad-achtergrond als de achtergrond van het
whiteboard.

F New page
Opent een nieuwe pagina op het whiteboard.

G Copy drawings from the last displayed page
Kopieer geschreven inhoud van de vorige pagina naar de huidige
pagina.

H Redo
Herstel aantekeningen op het scherm die verloren zijn door
schermvernieuwing, enzovoort.

I Save this whiteboard document
Slaat alle pagina's in een bmp- of jpg-formaat op.

J Print preview

K Print the page
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Voor Mac OS

Hoofdmenu

Nadat  Easy  Interactive  Tools  is  uitgevoerd,  wordt  het  volgende  hoofdmenu
weergegeven.

About Easy Interactive Tools Geeft informatie weer over Easy Interactive
Tools.

Hide Easy Interactive Tools Verbergt Easy Interactive Tools en schakelt over
naar andere actieve toepassingen.

Hide Others Verbergt andere actieve toepassingen.

Show All Geeft andere actieve toepassingen weer.

Quit Easy Interactive Tools Sluit Easy Interactive Tools af.

Highlight Pen Schrijf en maak aantekeningen met een highlighter
effect.

White Background Het projectiescherm verandert onmiddellijk in een
interactief whiteboard.

Transparent Background Sluit het whiteboard en ga terug naar het standaard
(transparante) scherm.

Show Toolbox Geef het taakbalkmenu weer als het verborgen is.

Taakbalkmenu

Nadat  Easy  Interactive  Tools  is  uitgevoerd,  wordt  het  volgende
taakbalkmenu  weergegeven.

A Pen

Menu en Instellen 9



B Eraser

C Draw Straight Line

D Clear the Desktop Annotation
Verwijdert alle bureaublad-aantekeningen en geschreven inhoud.
Zodra het scherm leeggemaakt is, kan de inhoud niet hersteld worden.

E Word-Input
Klik ergens op het scherm om de word-invoer dialoog te openen. Typ in
de dialoog en klik vervolgens op Enter om te voltooien. Gebruik het
contextmenu in de dialoog om het lettertype in te stellen, spelling en
grammatica te controleren en extra functies te gebruiken.

F Nontransparency mode display
Schakel over naar transparante modus vanuit niet-transparante modus.

G Transparency mode display
Schakel over naar niet-transparante modus vanuit transparante modus.

H Draw Circle

I Draw Rectangle

J Circle and Rectangle Fill Set
Selecteer een van drie soorten ronde of rechthoekige vormen.
Klik op  om een normale cirkel of rechthoek te tekenen.

Klik op  om een ingevulde cirkel of rechthoek te tekenen.

Klik op  om een ingevulde cirkel of rechthoek met gekleurde
randen te tekenen.

K Line Width Set
Beweeg de schuifbalk om de lijnbreedte van de pen, wisser, rechte lijn,
cirkels en rechthoeken in te stellen.

L Foreground Color and Full Color Set

Selecteer de kleur links boven om de voorgrondkleur in te stellen. De
voorgrondkleur is de kleur van de rand, rechte lijn, cirkel en rechthoek
van de pen.
Selecteer de kleur rechtsonder om de vulkleur voor cirkels of
rechthoeken in te stellen.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopieën of
opnamen, hetzij op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation wijst alle
patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in dit document.
Evenmin kan Seiko Epson Corporation aansprakelijk worden gesteld voor schade
voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit document.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of
door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten
ontstaan als gevolg van ongelukken, foutief gebruik of misbruik van dit product,
onbevoegde wijzigingen en reparaties, of (buiten de Verenigde Staten) als de
bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation niet strikt worden
gevolgd.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of
problemen voortvloeiend uit het gebruik van onderdelen of verbruiksmaterialen die
niet als Original Epson Products of Epson Approved Products zijn aangemerkt door
Seiko Epson Corporation.

Wijzigingen voorbehouden.

Er kunnen verschillen zijn tussen de illustraties in deze handleiding en de echte
projector.

Algemene opmerking:
XGA is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van International Business
Machines Corporation.
Mac en Mac OS zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint en het Windows logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en
kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele
aanspraak op deze merken.

Softwarecopyright:

Dit  product  maakt  gebruik  van  vrije  software  en  van  software  waarvan  dit
bedrijf  de  rechten  heeft.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2010.  All  rights  reserved.

411863900NL
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