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Bruk av Easy Interactive Tools
Easy  Interactive  Tools  er  spesialtilpasset  programvare  og  virker  sammen  med  Easy  Interactive  Function.

Easy  Interactive  Tools  gjør  det  mulig  å  skrive  notater  i  dokumenter  eller  på  projeksjonsskjermen  ved  å  bruke  pennen  som  følger  med  til  å  markere
nøkkelpunkter  og  tegne  på  projeksjonsskjermen  under  projisering.  Det  vil  gjøre  presentasjonene  eller  foredragene  dine  mer  overbevisende.

For  å  bruke  Easy  Interactive  Function,  må du  installere  driveren fra  CD-ROM-en "EPSON Projector  Software  for  Easy  Interactive  Function"  som følger  med den
støttede  Epson-projektoren.  Hvis  du  vil  vite  mer,  kan  du  se  i  brukerhåndboken  for  projektoren.  s  Brukerhåndboken  "Easy  Interactive  Function  (kun
EB-460i/450Wi)"

A Epson-projektor D Datakabel G Easy Interactive Tools-programvare*

B Projeksjonsskjerm E USB-kabel *Last ned Easy Interactive Tools-programvaren fra Epson-
nettstedet.
s http://www.epson.com/

C Easy Interactive Pen F Easy Interactive Driver-programvare

http://www.epson.com/


For  Windows

Operativsystem Windows  2000  Service  Pack  4  eller  senere
Windows  XP  Service  Pack  2  eller  senere
(Home  Edition/Professional)
Windows  Vista*

(Alle  utgaver  bortsett  fra  Starter)
Windows  7*

Prosessor Pentium  III  1.2GHz  eller  raskere
Anbefalt:  Pentium  M  1.6GHz  eller  raskere

Minne 256MB  eller  mer

Harddisk
Ledig  plass

100MB  eller  mer

Skjerm Høyere  oppløsning  enn  XGA  (1024x768)

*  kun  32-biters  versjoner

For  Mac  OS

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

Prosessor Power PC G3 900MHz eller raskere
Anbefalt: Intel Core Duo 1.5GHz eller raskere

Minne 256MB eller mer

Harddisk
Ledig plass

100MB eller mer

Skjerm Høyere oppløsning enn XGA (1024x768)
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Installere

q • Installer  programvaren  som  en  bruker  med  administratorrettigheter.
• Lukk  alle  kjørende  programmer,  og  start  deretter  installasjonen.

Fremgangsmåte

For  Windows

A Slå  på  datamaskinen.

B Dobbeltklikk  på  "EIToolsVxxx_Setup.exe"-filen  som  du  lastet
ned  fra  Epson-nettstedet.

C Følg  anvisningene  på  skjermen  for  å  installere.

D Klikk  "Fullfør"  for  å  lukke  installasjonsprogrammet.

For  Mac  OS

A Slå  på  datamaskinen.

B Dobbeltklikk  på  "EIToolsVxxx_Setup"-filen  som  du  lastet  ned
fra  Epson-nettstedet.

C Følg  anvisningene  på  skjermen  for  å  installere.

D Når  "Installeringen  var  vellykket"  vises,  lukkes
installasjonsprogrammet.

Avinstallere
For  Windows

Velg  Start  -  Innstillinger  -  Kontrollpanel  -  Legg  til  /  fjern  programmer
eller  Legg  til  eller  fjern  programmer,  og  fjern  Easy  Interactive  Tools.

For  Mac  OS

Kjør  EIToolsVxxx_Uninstaller  på  harddiskstasjonen  der  Easy  Interactive
Tools  er  installert.
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q Hvis  du  starter  Easy  Interactive  Tools  mens  du  spiller  av  en  film,  vil
avspillingsskjermen  vises  som  en  svart  skjerm.  Endre  innstillingene  for
videoakselerasjon  manuelt.
Fremgangsmåte:
(1)  Klikk  Start  -  Innstillinger  -  Kontrollpanel  -  Skjerm  -
Innstillinger,  og  klikk  deretter  på  Avansert-knappen.
(2)  Klikk  Feilsøking.
(3)  Flytt  Maskinvareakselerasjon-glidebryteren  slik  at  den  er  i  andre
posisjon  fra  venstre.
Det  kan  hende  at  skjermbildet  for  avspilling  av  film  i  Windows  Media
Player  ikke  vises,  og  forhåndsvisningen  av  skjermsparer  vises  kanskje
ikke  som  den  skal  –  dette  avhenger  av  datamaskinen.

For  Windows

Hvis  du  vil  starte  Easy  Interactive  Tools,  dobbeltklikk  på  Easy  Interactive
Tools-ikonet  på  skrivebordet.

Easy  Interactive  Tools  starter  og  verktøylinjen  vises.  s  s.6

Hvis  du  vil  lukke  Easy  Interactive  Tools,  klikk  på   i  menyen  i
systemstatusfeltet.

For  Mac  OS

Hvis  du  vil  starte  Easy  Interactive  Tools,  dobbeltklikk  på  Easy  Interactive
Tools-ikonet  i  mappen  der  den  ble  installert.

Hvis  du  vil  lukke  Easy  Interactive  Tools,  klikk  Easy  Interactive  Tools  -
Quit  Easy  Interactive  Tools  på  hovedmenyen.

Du kan også  avslutte  ved  å  høyreklikke   i  Dock  og  deretter  klikke  Quit

fra  hurtigmenyen.
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For Windows

Meny  i  systemstatusfelt

Etter  at  du  har  startet  Easy  Interactive  Tools,  vises  et  -ikon  på
verktøylinjen  i  systemstatusfeltet.  Klikk  eller  høyreklikk  på  ikonet  for  å  vise
følgende  hurtigmeny.

Saving Setting

Velger et sted for å lagre filen og skrivebordsbildeformatet.

About Easy Interactive Tools

Viser informasjon om Easy Interactive Tools.

Exit

Lukker Easy Interactive Tools.

Verktøylinjemeny

Etter  at  du  har  startet  Easy  Interactive  Tools,  vises  følgende
verktøylinjemeny.

Notatmodus

A Working mode switch (visning av mus)
Easy Interactive Pen fungerer som en mus. Klikk på dette ikonet for å
skifte til notatmodus ( ).

B Working mode switch (visning av notater)
Du kan bruke Easy Interactive Pen til å skrive, tegne og skrive notater
hvor som helst på projeksjonsskjermen. Klikk på dette ikonet for å skifte
til musemuleringsmodus ( ).

C Whiteboard mode
Klikk på dette ikonet for å starte modus for hvit tavle.
Projeksjonsskjermen forvandles automatisk til en interaktiv hvit tavle.

D Page up
Gå til forrige side i et åpnet dokument.

E Page down
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Gå til neste side i et åpnet dokument.
F Highlight

Skriv og lag notater ved hjelp av en merkepenneffekt.

G Toggle Pen and Rubber (visning av penn)
Skifte til viskelær fra penn.

H Toggle Pen and Rubber (visning av viskelær)
Skifte til penn fra viskelær.

I Fast pen set
Velg farge og linjetykkelse for penn, for notater og skriving. Du kan
velge pennetyper fra popup-vinduet.

J Accurate pen set
Velg farge og linjetykkelse for penn, for notater og skriving. Du kan
utføre manuelle innstillinger fra popup-vinduet.

K Draw free lines
Skriv og lag notater hvor som helst på projeksjonsskjermen.

L Draw straight lines

M Draw circles

N Draw rectangles

O Undo
Angre forrige handling.

P Clear the desk annotation
Sletter alle notater på skrivebordet og skrevet innhold. Når disse er
slettet, kan de ikke gjenopprettes.

Q Virtual keyboard
Viser et virtuelt tastatur på skjermen. Klikk på tastene på det virtuelle
tastaturet for å skrive inn tegn.

R Save screen
Lagrer et bilde av skjermen til en bildefil.

S Screen shade
Bruk dette til å dekke over projeksjonsskjermen. Du kan endre det
tonede området og retningen når som helst.
Bruk Easy Interactive Pen til å dra vertikalt eller horisontalt, og
retningsikonet utheves som  eller . Du kan bare flytte i én retning
om gangen.

T Screen spotlight
Fremhever innholdet på en side ved hjelp av en spotlight-effekt. Du kan
tilpasse fargen og gjennomsiktigheten utenfor spotlight-området.

Klikk , og velg den innstillingen du vil fra hurtigmenyen.

Klikk  for å avslutte spotlighten.

U Right button simulation
Som standard fungerer tuppen på Easy Interactive Pen på samme måte
som å venstreklikke med en mus. Bruk Easy Interactive Pen for å klikke
"Right button simulation" hvis du vil bruke tuppen som høyre
musknapp istedet. Easy Interactive Pen går automatisk tilbake til
standardmodus etter å ha utført et høyreklikk.
Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig for enkelte programmer. I
så tilfelle, trykk på knappen på pennen for å høyreklikke.

V Minimize the toolbar
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Modus  for  hvit  tavle

Følgende  beskriver  bare  forskjeller  med  notatmodusen.

A View list
Viser en liste med hvite tavler som redigeres.

B Switch back to interactive mode
Lukk modus for hvit tavle.

C Delete the current page

D Select a background picture
Sett inn et bilde som bakgrunn for den hvite tavlen.

E Choose background color or pattern
Bruk den gjeldende skrivebordsbakgrunnen som bakgrunn for den
hvite tavlen.

F New page
Åpner en ny side på den hvite tavlen.

G Copy drawings from the last displayed page
Kopier skrevet innhold fra forrige side til gjeldende side.

H Redo
Gjenopprett sidenotater som har forsvunnet på grunn av en
oppdatering av skjermen, osv.

I Save this whiteboard document
Lagrer alle sider i BMP- eller JPG-format.

J Print preview

K Print the page
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For Mac OS

Hovedmeny

Etter  at  du  har  startet  Easy  Interactive  Tools,  vises  følgende  hovedmeny.

About Easy Interactive Tools Viser informasjon om Easy Interactive Tools.

Hide Easy Interactive Tools Skjuler Easy Interactive Tools og skifter til andre
programmer som kjører.

Hide Others Skjuler andre programmer som kjører.

Show All Viser andre programmer som kjører.

Quit Easy Interactive Tools Lukker Easy Interactive Tools.

Highlight Pen Skriv og lag notater ved hjelp av en
merkepenneffekt.

White Background Projeksjonsskjermen forvandles automatisk til en
interaktiv hvit tavle.

Transparent Background Lukk den hvite tavlen, og gå tilbake til standard
(transparent)-skjermen.

Show Toolbox Vis verktøylinjemenyen hvis den er skjult.

Verktøylinjemeny

Etter  at  du  har  startet  Easy  Interactive  Tools,  vises  følgende
verktøylinjemeny.

A Pen

B Eraser
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C Draw Straight Line

D Clear the Desktop Annotation
Sletter alle notater på skrivebordet og skrevet innhold. Når disse er
slettet, kan de ikke gjenopprettes.

E Word-Input
Klikk hvor som helst på skjermen for å åpne dialogen for å skrive inn
ord. Skriv i dialogen og klikk deretter Enter for å fullføre. Bruk
hurtigmenyen i dialogen for å angi skrifttypen, kontrollere staving og
grammatikk, og for å bruke andre funksjoner.

F Nontransparency mode display
Skift til transparent modus fra ikke-transparent modus.

G Transparency mode display
Skift til ikke-transparent modus fra transparent modus.

H Draw Circle

I Draw Rectangle

J Circle and Rectangle Fill Set
Velg én av tre typer sirkler og firkantfigurer.
Klikk  for å tegne en normal sirkel eller firkant.

Klikk  for å tegne en fylt sirkel eller firkant.

Klikk  for å tegne en fylt sirkel eller firkant med fargede kanter.

K Line Width Set
Flytt glidebryteren for å angi linjetykkelse for penn, viskelær, rett linje,
sirkler og firkanter.

L Foreground Color and Full Color Set
Velg fargen øverst til venstre for å angi fargen i forgrunnen. Fargen i
forgrunnen er kantfargen til pennen, rett linje, sirkel og firkant.
Velg fargen nederst til høyre for å angi fyllfargen for sirkler og
rektangler.
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Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et
gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk,
mekanisk, ved kopiering, opptak eller på annen måte, uten at det på forhånd er gitt
skriftlig tillatelse fra Seiko Epson Corporation. Patentrettslig ansvar påtas ikke i
forbindelse med bruk av informasjonen i dette dokumentet. Det påtas heller ikke
erstatningsansvar for skader som følger av bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Verken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaper er ansvarlige overfor kjøper
av dette produktet eller tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper
eller tredjepart har pådratt seg som et resultat av ulykke, feil bruk eller misbruk av dette
produktet, eller uautorisert endring, reparasjon eller omarbeiding av dette produktet,
eller (unntatt i USA) manglende overholdelse av Seiko Epson Corporations bruks- og
vedlikeholdsinstruksjoner.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som
oppstår ved bruk av annet tilleggsutstyr eller andre forbruksvarer enn dem som Seiko
Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente
produkter.

Innholdet i denne håndboken kan endres eller oppdateres uten ytterligere merknad.

Illustrasjonene i denne håndboken kan avvike fra den faktiske projektoren.

Generell  merknad:
XGA er et varemerke eller registrert varemerke for International Business Machines
Corporation.
Mac og Mac OS er registrerte varemerker for Apple Inc.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint og Windows-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller i andre
land.
Andre produktnavn som er brukt her, brukes også bare i identifikasjonsøyemed og kan
være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike
merker.

Opphavsrett  til  programvare:

Dette  produktet  bruker  gratis  programvare,  i  tillegg  til  programvare  som
dette  selskapet  har  rettighetene  til.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2010.  All  rights  reserved.

411863900NO
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