
Instrukcja  obsługi  oprogramowania  Easy
Interactive  Tools



Korzystanie z programu Easy Interactive Tools
Easy  Interactive  Tools  jest  specjalnym  oprogramowaniem  stanowiącym  część  funkcji  Easy  Interactive  Function.

Oprogramowanie  Easy  Interactive  Tools  umożliwia  elektroniczne  wprowadzanie  komentarzy  w  dokumencie  lub  na  ekranie  projekcyjnym  (przy  użyciu  pióra
załączonego w celu  wyróżniania  kluczowych punktów)  a  także  rysowanie  na  ekranie  projekcyjnym podczas  wyświetlania.  Dzięki  temu prezentacje  lub  lekcje  będą
bardziej  interesujące.

Aby  korzystać  z  funkcji  Easy  Interactive  Function,  należy  zainstalować  sterownik  dostępny  na  płycie  CD  „EPSON  Projector  Software  for  Easy  Interactive
Function”  załączonej  do  projektora  firmy  Epson.  Więcej  informacji  dostępnych  jest  w  przewodniku  użytkownika  projektora.  s  Przewodnik  użytkownika
„Funkcja  Easy  Interactive  Function  (tylko  EB-460i/450Wi)”

A Projektor firmy Epson D Kabel komputerowy G Oprogramowanie Easy Interactive Tools*

B Ekran projekcyjny E Kabel USB *Pobierz oprogramowanie Easy Interactive Tools ze strony
internetowej firmy Epson.
s http://www.epson.com/

C Easy Interactive Pen F Oprogramowanie Easy Interactive Driver

http://www.epson.com/


System  Windows

System  operacyjny Windows  2000  Service  Pack  4  lub  nowszy
Windows  XP  Service  Pack  2  lub  nowszy
(Home  Edition/Professional)
Windows  Vista*

(Wszystkie  edycje  z  wyjątkiem  Starter)
Windows  7*

Procesor Pentium  III  1.2GHz  lub  szybszy
Zalecany:  Pentium  M  1.6GHz  lub  szybszy

Ilość  pamięci 256  MB  lub  więcej

Dysk  twardy
Wolne  miejsce

100  MB  lub  więcej

Wyświetlacz Rozdzielczość  wyższa  niż  XGA  (1024x768)

*  Tylko  wersje  32-bitowe

System  Mac  OS

System operacyjny Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

Procesor Power PC G3 900MHz lub szybszy
Zalecany: Intel Core Duo 1.5GHz lub szybszy

Ilość pamięci 256 MB lub więcej

Dysk twardy
Wolne miejsce

100 MB lub więcej

Wyświetlacz Rozdzielczość wyższa niż XGA (1024x768)
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Instalacja

q • Zainstaluj  oprogramowanie  jako  użytkownik  z  uprawnieniami
administratora.

• Zamknij  wszystkie  uruchomione  aplikacje,  a  następnie  uruchom
program  instalacyjny.

Procedura

System  Windows

A Włącz  komputer.

B Kliknij  dwukrotnie  plik  „EIToolsVxxx_Setup.exe”  pobrany  ze
strony  internetowej  firmy  Epson.

C W  celu  przeprowadzenia  instalacji  postępuj  zgodnie
z  instrukcjami  na  ekranie.

D Kliknij  przycisk  „Zakończ”,  aby  zamknąć  program  instalacyjny.

System  Mac  OS

A Włącz  komputer.

B Kliknij  dwukrotnie  plik  „EIToolsVxxx_Setup”  pobrany  ze  strony
internetowej  firmy  Epson.

C W  celu  przeprowadzenia  instalacji  postępuj  zgodnie
z  instrukcjami  na  ekranie.

D Po  wyświetleniu  komunikatu  „Instalacja  powiodła  się”  program
instalacyjny  zostanie  zamknięty.

Odinstalowywanie
System  Windows

Wybierz  kolejno  Start  –  Ustawienia  –  Panel  sterowania  –  Dodaj/Usuń
programy  lub  Dodaj  lub  usuń  programy,  a  następnie  usuń
oprogramowanie  Easy  Interactive  Tools.

System  Mac  OS

Uruchom program EIToolsVxxx_Uninstaller  na  dysku twardym,  na  którym
zostało  zainstalowane  oprogramowanie  Easy  Interactive  Tools.

Instalowanie programu Easy Interactive Tools 4



q W  przypadku  uruchamiania  programu  Easy  Interactive  Tools  podczas
odtwarzania  filmu  ekran  odtwarzania  zostanie  przyciemniony.  Zmień
ręcznie  ustawienia  akceleratora  filmów.
Procedura:
(1)  Wybierz  kolejno  Start  -  Ustawienia  -  Panel  sterowania  -
Wyświetlacz  -  Ustawienia,  a  następnie  kliknij  przycisk
Zaawansowane.
(2)  Wybierz  opcję  Rozwiązywanie  problemów.
(3)  Przenieś  opcję  Akceleracja  sprzętowa  do  drugiej  pozycji  od  lewej
strony.
W  zależności  od  komputera  ekran  odtwarzania  programu  Windows
Media  Player  może  nie  zostać  wyświetlony  lub  podgląd  wygaszacza
ekranu  może  nie  być  wyświetlany  poprawnie.

System  Windows

Aby  uruchomić  program  Easy  Interactive  Tools,  kliknij  dwukrotnie  ikonę
Easy  Interactive  Tools  na  pulpicie.

Zostanie  uruchomiony  program  Easy  Interactive  Tools,  który  wyświetli
menu  paska  narzędzi.  s  str.6

Aby  zamknąć  program Easy  Interactive  Tools,  kliknij  przycisk   w menu
tacy  systemowej.

System  Mac  OS

Aby  uruchomić  program  Easy  Interactive  Tools,  kliknij  dwukrotnie  ikonę
Easy  Interactive  Tools  w  folderze  instalacyjnym.

Aby zamknąć  program Easy  Interactive  Tools,  kliknij  opcję  Easy  Interactive
Tools  -  Quit  Easy  Interactive  Tools  w  głównym  menu.

Program  można  również  zamknąć  klikając  prawym  przyciskiem  myszy  

w  oknie  Dock,  a  następnie  klikając  opcję  Zamknij  w  wyświetlanym  menu.
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System Windows

Menu  tacy  systemowej

Po  uruchomieniu  programu  Easy  Interactive  Tools  na  pasku  narzędzi  tacy
systemowej  zostanie  wyświetlona  ikona  .  Kliknij  lewym  lub  prawym
przyciskiem  myszy  ikonę,  aby  wyświetlić  poniższe  okno.

Saving Setting

Wybiera miejsce zapisu pliku i format obrazu na pulpitu.

About Easy Interactive Tools

Wyświetla informacje o programie Easy Interactive Tools.

Exit

Zamyka program Easy Interactive Tools.

Menu  paska  narzędzi

Po  uruchomieniu  programu  Easy  Interactive  Tools  zostanie  wyświetlone
następujące  menu  paska  narzędzi.

Tryb  notacji

A Working mode switch (Rysunek myszy)
Pióro Easy Interactive Pen pełni funkcję myszy. Kliknij tę ikonę, aby
przełączyć się w tryb notacji ( ).

B Working mode switch (Rysunek notującego pióra)
Z pióra Easy Interactive Pen można korzystać, aby pisać, rysować i robić
notatki w dowolnym miejscu na ekranie projekcyjnym. Kliknij tę ikonę,
aby przełączyć się w tryb emulacji myszy ( ).

C Whiteboard mode
Kliknij tę ikonę, aby włączyć tryb białej tablicy. Ekran projekcyjny
zmieni się od razu w białą tablicę interaktywną.

D Page up
Wróć do poprzedniej strony w otwartym dokumencie.

E Page down
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Przejdź do następnej strony w otwartym dokumencie.
F Highlight

Pisz i wprowadzaj komentarze używając efektu zakreślacza.

G Toggle Pen and Rubber (Rysunek pióra)
Zamień pióro na gumkę.

H Toggle Pen and Rubber (Rysunek gumki)
Zamień gumkę na pióro.

I Fast pen set
Wybierz kolor pióra i zakreśl szerokość pola na komentarz lub notatkę.
Można wybrać typ pióra w wyświetlanym oknie.

J Accurate pen set
Wybierz kolor pióra i zakreśl szerokość pola na komentarz lub notatkę.
Ustawienia można konfigurować ręcznie w wyświetlanym oknie.

K Draw free lines
Pisz i dodawaj komentarze w dowolnym miejscu na ekranie
projekcyjnym.

L Draw straight lines

M Draw circles

N Draw rectangles

O Undo
Cofnij poprzednią czynność.

P Clear the desk annotation
Usuwa wszystkie przypisy i zawartość tekstową z pulpitu. Po
wyczyszczeniu ekranu treści nie można przywrócić.

Q Virtual keyboard
Wyświetla wirtualną klawiaturę na ekranie. Aby wprowadzić znaki,
klikaj przyciski na wirtualnej klawiaturze.

R Save screen
Przechwytuje bieżącą scenę i zapisuje ją jako plik obrazu.

S Screen shade
Umożliwia zakrycie ekranu projekcyjnego. W dowolnym momencie
można zmienić zacieniony fragment i kierunek.
Za pomocą pióra Easy Interactive Pen można przeciągać fragment
w pionie i poziomie, a ikona kierunku zostanie podświetlona jako 

lub . Fragment można przesuwać tylko w jednym kierunku
jednocześnie.

T Screen spotlight
Uwidacznia zawartość strony przy użyciu efektu światła punktowego.
Można dostosować kolor i przezroczystość poza strefą światła
punktowego.

Kliknij przycisk , a następnie wybierz żądane ustawienie
z wyświetlanego menu.

Kliknij przycisk , aby wyłączyć funkcję światła punktowego.

U Right button simulation
Czubek pióra Easy Interactive Pen działa w ten sam sposób, jak klikanie
lewym przyciskiem myszy. Używając pióra Easy Interactive Pen kliknij
„Right button simulation”, aby używać czubka pióra zamiast prawego
przycisku myszy. Pióro Easy Interactive Pen automatycznie przywróci
tryb domyślny po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
W przypadku niektórych aplikacji funkcja ta może nie być dostępna.
Należy wtedy nacisnąć przycisk pióra, aby kliknąć prawym przyciskiem
myszy.

V Minimize the toolbar
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Tryb  białej  tablicy

Poniższy  opis  przedstawia  jedynie  różnice  pomiędzy  trybem  notacji
a  trybem  białej  tablicy.

A View list
Wyświetla listę edytowanych białych tablic.

B Switch back to interactive mode
Zamknij tryb białej tablicy.

C Delete the current page

D Select a background picture
Wstaw dowolny obraz jako tło białej tablicy.

E Choose background color or pattern
Użyj bieżącego tła pulpitu jako tła białej tablicy.

F New page
Otwiera nową stronę na białej tablicy.

G Copy drawings from the last displayed page
Kopiuj zawartość tekstową z poprzednich stron na stronę bieżącą.

H Redo
Przywróć notacje strony, utracone w wyniku odświeżania ekranu itd.

I Save this whiteboard document
Zapisuje wszystkie strony w formacie BMP lub JPG.

J Print preview

K Print the page
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System Mac OS

Menu  główne

Po  uruchomieniu  programu  Easy  Interactive  Tools  zostanie  wyświetlone
następujące  menu  główne.

About Easy Interactive Tools Wyświetla informacje o programie Easy
Interactive Tools.

Hide Easy Interactive Tools Ukrywa program Easy Interactive Tools
i przełącza na inne uruchomione aplikacje.

Hide Others Ukrywa inne uruchomione aplikacje.

Show All Pokazuje inne uruchomione aplikacje.

Quit Easy Interactive Tools Zamyka program Easy Interactive Tools.

Highlight Pen Pisz i wprowadzaj komentarze używając efektu
zakreślacza.

White Background Ekran projekcyjny zmieni się od razu w białą
tablicę interaktywną.

Transparent Background Zamknij białą tablicę i przywróć ekran domyślny
(przezroczysty).

Show Toolbox Wyświetl menu paska narzędzi, jeśli jest ukryty.

Menu  paska  narzędzi

Po  uruchomieniu  programu  Easy  Interactive  Tools  zostanie  wyświetlone
następujące  menu  paska  narzędzi.

A Pen
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B Eraser

C Draw Straight Line

D Clear the Desktop Annotation
Usuwa wszystkie przypisy i zawartość tekstową z pulpitu. Po
wyczyszczeniu ekranu treści nie można przywrócić.

E Word-Input
Kliknij dowolne miejsce na ekranie, aby otworzyć okno dialogowe
wpisywania tekstu. Wpisz tekst i kliknij klawisz Enter, aby zakończyć.
Za pomocą menu kontekstowego w oknie dialogowym ustaw typ
czcionki, sprawdź pisownię i gramatykę oraz zastosuj dodatkowe
funkcje.

F Nontransparency mode display
Przełącz tryb nieprzezroczystości w tryb przezroczystości.

G Transparency mode display
Przełącz tryb przezroczystości w tryb nieprzezroczystości.

H Draw Circle

I Draw Rectangle

J Circle and Rectangle Fill Set
Wybierz jeden z trzech typów kształtów koła i prostokąta.
Kliknij przycisk , aby rysować standardowe koło lub prostokąt.

Kliknij przycisk , aby rysować wypełnione koło lub prostokąt.

Kliknij przycisk , aby rysować wypełnione koło lub prostokąt
z kolorowym obramowaniem.

K Line Width Set
Przesuń suwak, aby ustawić szerokość linii pióra, gumki, linii prostej,
kół i prostokąta.

L Foreground Color and Full Color Set

Wybierz lewy górny kolor, aby ustawić kolor pierwszego planu. Kolor
pierwszego planu jest kolorem obramowania pióra, linii prostej, koła
i prostokąta.
Wybierz prawy dolny kolor, aby ustawić kolor wypełnienia kół
i prostokątów.
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,
przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana
w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych,
fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson
Corporation. Użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest związane
z żadną odpowiedzialnością patentową. Wykorzystanie informacji zawartych
w niniejszej dokumentacji nie podlega także odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu
szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nią firmy nie będą odpowiadać
przed nabywcą produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty bądź wydatki
poniesione przez nabywcę lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia, niewłaściwego
użycia lub użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej
modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a także (za wyjątkiem Stanów
Zjednoczonych) postępowania niezgodnego z instrukcjami obsługi i konserwacji
urządzeń firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenia lub problemy, które wynikają z zastosowania dodatkowych elementów lub
materiałów eksploatacyjnych, oznaczonych przez firmę Seiko Epson Corporation jako
Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Treść niniejszego przewodnika może zostać zmieniona lub zaktualizowana bez
wcześniejszego powiadomienia.

Wygląd projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku może różnić się od
wyglądu faktycznego.

Uwaga ogólna:
XGA jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
International Business Machines Corporation.
Mac oraz Mac OS to zarejestrowane znaki towarowe firmy Apple Inc.

Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint i logo Windows są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation na
terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.
Wszystkie inne nazwy produktów użyte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie do
celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Firma Epson nie rości sobie żadnych praw do tych znaków.

Prawa  autorskie  do  oprogramowania:

Niniejszy  produkt  korzysta  z  wolnego  oprogramowania  oraz
oprogramowania,  do  którego  firma  posiada  odpowiednie  prawa.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2010.  All  rights  reserved.

411863900PL
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