Manual de funcionamento de Easy Interactive
Tools

Utilizar o Easy Interactive Tools
O Easy Interactive Tools é um software (aplicação) dedicado e funciona como parte da Easy Interactive Function.
O Easy Interactive Tools permite fazer anotações, de forma electrónica, no documento ou ecrã de projecção com a caneta fornecida para realçar pontos
importantes e desenhar no ecrã de projecção enquanto está a projectar. As suas apresentações ou aulas serão muito mais interessantes.
Para utilizar a Easy Interactive Function, instale o controlador a partir do CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" fornecido com o
videoprojector Epson suportado. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do videoprojector. s Manual do Utilizador "Easy Interactive
Function (apenas no EB-460i/450Wi)"

A Videoprojector Epson
B Ecrã de projecção
C Easy Interactive Pen

D Cabo de computador
E Cabo USB
F Software Easy Interactive Driver

G Software Easy Interactive Tools*
* Transfira o software Easy Interactive Tools do sítio Web da
Epson.
s http://www.epson.com/

Requisitos do Sistema
Para Windows

SO

*
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Para Mac OS

Windows 2000 Service Pack 4 ou posterior
Windows XP Service Pack 2 ou posterior
(Home Edition/Professional)
Windows Vista*
(Todas as edições excepto o Starter)
Windows 7*

CPU

Pentium III 1.2GHz ou mais rápido
Recomendado: Pentium M 1.6GHz ou mais rápido

Quantidade de
memória

256MB ou mais

Espaço disponível
no disco rígido

100MB ou mais

Visor

Resolução superior a XGA (1024x768)

apenas na versão de 32 bits

SO

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

CPU

Power PC G3 900MHz ou mais rápido
Recomendado: Intel Core Duo 1.5GHz ou mais rápido

Quantidade de
memória

256MB ou mais

Espaço disponível
no disco rígido

100MB ou mais

Visor

Resolução superior a XGA (1024x768)

Instalar o Easy Interactive Tools
Instalar

q
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Desinstalar
• Instale o software como utilizador com privilégios de administrador.
• Feche todas as aplicações que esteja a utilizar e inicie a instalação.

Procedimento
Para Windows

A Ligue o computador.
B Clique duas vezes no ficheiro "EIToolsVxxx_Setup.exe" que
transferiu do sítio Web da Epson.

C Siga as instruções que aparecem no ecrã para fazer a
instalação.

D Clique em "Terminar" para fechar o programa de instalação.
Para Mac OS

A Ligue o computador.
B Clique duas vezes no ficheiro "EIToolsVxxx_Setup" que
transferiu do sítio Web da Epson.

C Siga as instruções que aparecem no ecrã para fazer a
instalação.

D Quando aparecer a mensagem "Instalação Bem-Sucedida", o
programa de instalação fecha.

Para Windows

Seleccione Iniciar - Definições - Painel de Controlo - Adicionar/remover
programas ou Adicionar ou remover programas e, em seguida, remova o
Easy Interactive Tools.
Para Mac OS

Execute o EIToolsVxxx_Uninstaller no volume do disco rígido em que o
Easy Interactive Tools está instalado.

Iniciar o Easy Interactive Tools

q
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Se iniciar o Easy Interactive Tools durante a reprodução de um filme,
o ecrã de reprodução do filme aparecerá como um ecrã preto. Altere
as definições do acelerador de vídeo manualmente.
Procedimento:
(1) Seleccione Iniciar - Definições - Painel de Controlo Visualização - Definições e, em seguida, clique no botão
Avançadas.

Para Mac OS

Para iniciar o Easy Interactive Tools, clique duas vezes no ícone Easy
Interactive Tools localizado na respectiva pasta de instalação.
Para fechar o Easy Interactive Tools, clique em Easy Interactive Tools Quit Easy Interactive Tools no menu principal.

(2) Seleccione Resolução de Problemas.
(3) Mova o cursor de deslocamento Aceleração do hardware para a
segunda posição da esquerda.
Dependendo do computador, o ecrã de reprodução do filme no
Windows Media Player poderá não ser apresentado e a pré-visualização da protecção de ecrã poderá não ser apresentada
correctamente.

Pode também sair se clicar com o botão direito do rato em

Para Windows

Para iniciar o Easy Interactive Tools, clique duas vezes no ícone Easy
Interactive Tools localizado no ambiente de trabalho.
O Easy Interactive Tools inicia e apresenta o menu de barra de ferramentas.
s Pág.6
Para fechar o Easy Interactive Tools, clique em
tabuleiro do sistema.

localizado no menu do

na Dock e, em seguida, clicar em Quit no menu emergente.

localizado

Menus e Definições
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Modo de anotações

Para Windows
Menu do tabuleiro do sistema
Depois de executar o Easy Interactive Tools, aparece o ícone

na barra

de ferramentas do tabuleiro do sistema. Clique ou clique com o botão
direito do rato no ícone para visualizar o seguinte menu emergente.

Saving Setting
Permite seleccionar a localização onde pretende guardar o ficheiro e o
formato da imagem do ambiente de trabalho.
About Easy Interactive Tools

A

Apresenta informações sobre o Easy Interactive Tools.

Working mode switch (Visualização do rato)
A Easy Interactive Pen funciona como um rato. Clique neste ícone para

Exit

mudar para o modo de anotações (

Fecha o Easy Interactive Tools.

B

Menu de barra de ferramentas
Depois de executar o Easy Interactive Tools, é apresentado o seguinte menu
de barra de ferramentas.

).

Working mode switch (Visualização de anotações)
Pode utilizar a Easy Interactive Pen para escrever, desenhar e tomar
notas em qualquer área do ecrã de projecção. Clique neste ícone para
mudar para o modo de emulação do rato (

C

D
E

).

Whiteboard mode
Clique neste ícone para entrar no modo de quadro branco. O ecrã de
projecção muda imediatamente para um quadro branco interactivo.
Page up
Volta à página anterior de um documento aberto.
Page down

Menus e Definições

F

G

Avança para a página seguinte de um documento aberto.
Highlight
Permite escrever e fazer anotações com o efeito de uma caneta
fluorescente.
Toggle Pen and Rubber (Visualização de caneta)
Muda de caneta para borracha.

H

Toggle Pen and Rubber (Visualização de borracha)
Muda de borracha para caneta.

I

Fast pen set
Permite seleccionar a cor da caneta e a largura de linha para as anotações
e escrita. Pode seleccionar os tipos de caneta a partir da janela
emergente.
Accurate pen set
Permite seleccionar a cor da caneta e a largura de linha para as anotações
e escrita. Pode efectuar definições manuais a partir da janela emergente.
Draw free lines
Permite escrever e fazer anotações em qualquer área do ecrã de
projecção.

J

K

L

Draw straight lines

M

Draw circles

N

Draw rectangles

O

Undo
Cancela a última operação efectuada.

P

Clear the desk annotation
Elimina todas as anotações e conteúdos escritos do ambiente de
trabalho. Quando o ecrã for limpo, não é possível repor os conteúdos.
Virtual keyboard
Apresenta um teclado virtual no ecrã. Clique nas teclas do teclado
virtual para introduzir os caracteres.

Q
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R

Save screen
Capta o ecrã actual e guarda-o como um ficheiro de imagem.

S

Screen shade
Utilize este ícone para tapar o ecrã de projecção; pode mudar a secção
sombreada e a direcção a qualquer altura.
Utilize a Easy Interactive Pen para arrastar na vertical ou na horizontal;
o ícone de direcção fica assinalado como
ou . Pode mover apenas
numa direcção de cada vez.

T

Screen spotlight
Realça os conteúdos de uma página utilizando um efeito de foco. Pode
personalizar a cor e a transparência para a área não realçada.
Clique em

e, em seguida, seleccione a definição que pretende a

partir do menu emergente.
Clique em

U

V

para sair do efeito de foco.

Right button simulation
Por predefinição, a ponta da Easy Interactive Pen funciona da mesma
forma que o botão esquerdo do rato. Utilize a Easy Interactive Pen para
clicar em "Right button simulation" e utilizar a ponta da caneta como o
botão direito do rato. A Easy Interactive Pen regressa automaticamente
ao modo predefinido depois de efectuar a acção de clique com o botão
direito.
Esta função pode não estar disponível para algumas aplicações. Neste
caso, prima o botão da caneta para efectuar uma acção de clique com o
botão direito.
Minimize the toolbar
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E

F
G

H

I

Em seguida, são descritas apenas as diferenças relativamente ao modo de
anotações.
A

View list
Apresenta uma lista dos quadros brancos que estão a ser editados.

B

Switch back to interactive mode
Fecha o modo de quadro branco.

C

Delete the current page

D

Select a background picture
Permite inserir uma imagem como o fundo do quadro branco.

Choose background color or pattern
Permite utilizar o fundo actual do ambiente de trabalho como o fundo
do quadro branco.
New page
Abre uma página nova no quadro branco.
Copy drawings from the last displayed page
Permite copiar os conteúdos escritos da página anterior para a página
actual.
Redo
Repõe anotações de página perdidas devido a uma actualização de ecrã
ou outras situações.
Save this whiteboard document
Guarda todas as páginas em formato .bmp ou .jpg.

J

Print preview

K

Print the page
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Para Mac OS
Menu principal
Depois de executar o Easy Interactive Tools, é apresentado o seguinte menu
principal.

White Background

O ecrã de projecção muda imediatamente para um
quadro branco interactivo.

Transparent Background

Fecha o quadro branco e regressa ao ecrã
predefinido (transparente).

Show Toolbox

Mostra o menu de barra de ferramentas, se este
estiver oculto.

Menu de barra de ferramentas
Depois de executar o Easy Interactive Tools, é apresentado o seguinte menu
de barra de ferramentas.

About Easy Interactive Tools

Apresenta informações sobre o Easy Interactive
Tools.

Hide Easy Interactive Tools

Oculta o Easy Interactive Tools e muda para
outras aplicações em execução.

Hide Others

Oculta outras aplicações em execução.

Show All

Mostra outras aplicações em execução.

Quit Easy Interactive Tools

Fecha o Easy Interactive Tools.

Highlight Pen

Permite escrever e fazer anotações com o efeito de
uma caneta fluorescente.

A

Pen
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B

Eraser

C

Draw Straight Line

D

H

Clear the Desktop Annotation
Elimina todas as anotações e conteúdos escritos do ambiente de
trabalho. Quando o ecrã for limpo, não é possível repor os conteúdos.
Word-Input
Clique em qualquer área do ecrã para abrir a caixa de diálogo de
introdução de texto. Escreva na caixa de diálogo e, em seguida, clique
em Enter para terminar. Utilize o menu de contexto da caixa de diálogo
para definir o tipo de fonte, fazer a verificação ortográfica e gramatical e
utilizar funções adicionais.
Nontransparency mode display
Muda do modo de não-transparência para o modo de transparência.
Transparency mode display
Muda do modo de transparência para o modo de não-transparência.
Draw Circle

I

Draw Rectangle

J

Circle and Rectangle Fill Set
Seleccione um de três tipos de formas de círculos e rectângulos.

E

F
G

K

L

Clique em

para desenhar um círculo ou um rectângulo normal.

Clique em
preenchimento.

para desenhar um círculo ou um rectângulo com

Clique em
para desenhar um círculo ou um rectângulo com
preenchimento e bordas coloridas.
Line Width Set
Mova o cursor de deslocamento para definir a largura da linha da
caneta, da borracha, da linha recta, do círculo e do rectângulo.

Foreground Color and Full Color Set
Seleccione a cor superior esquerda para definir a cor de primeiro plano.
A cor de primeiro plano é a cor de borda da caneta, da linha recta, do
círculo e do rectângulo.
Seleccione a cor inferior direita para definir a cor de preenchimento dos
círculos e dos rectângulos.

Notas Gerais
Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente
reproduzida, arquivada nem transmitida por meio de fotocópias, gravação ou qualquer
outro sistema mecânico ou electrónico, sem a prévia autorização por escrito da Seiko
Epson Corporation, que não assume qualquer responsabilidade de patente no que
respeita ao uso das informações aqui contidas, nem se responsabiliza por quaisquer
danos resultantes do uso das informações aqui contidas.
O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson
Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas
incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do
produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou
(excluindo os E.U.A.) que resultem da inobservância estrita das instruções de utilização
e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.
A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas
provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo
produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.
O conteúdo deste manual poderá ser alterado ou actualizado sem aviso prévio.
As figuras deste manual e o videoprojector real podem diferir.

Aviso Geral:
XGA é uma marca comercial ou marca registada da International Business Machines
Corporation.
Mac e Mac OS são marcas registadas da Apple Inc.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint e o logótipo Windows são marcas
comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou
noutros países.
Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade
meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.
A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.
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Direitos de autor do Software:
Este produto utiliza software gratuito bem como software cujos direitos são
propriedade desta empresa.
ZSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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