
Návod  na  používanie  programu  Easy
Interactive  Tools



Používanie programu Easy Interactive Tools
Easy  Interactive  Tools  je  špeciálny  aplikačný  softvér  a  pracuje  ako  súčasť  funkcie  Easy  Interactive  Function.

Easy  Interactive  Tools  umožní  vytvárať  elektronické  poznámky  k  vášmu  dokumentu  alebo  projekčnej  obrazovke  pomocou  pera  určeného  na  zvýraznenie
kľúčových  bodov  a  kreslenie  na  projekčnú  obrazovku  počas  premietania.  Vaše  prezentácie  alebo  prednášky  sa  tým  stanú  oveľa  pôsobivejšími.

Ak  chcete  používať  funkciu  Easy  Interactive  Function,  nainštalujte  ovládač  z  disku  CD-ROM  „EPSON  Projector  Software  for  Easy  Interactive  Function“
priloženého  k  podporovanému  projektoru  Epson.  Ďalšie  podrobnosti  nájdete  v  používateľskej  príručke  projektora.  s  Používateľská  príručka  „Funkcia  Easy
Interactive  Function  (iba  EB-460i/450Wi)“

A Projektor Epson D Počítačový kábel G Softvér Easy Interactive Tools*

B Premietacia plocha E Kábel USB *Softvér Easy Interactive Tools si môžete prevziať z webovej
stránky spoločnosti Epson.
s http://www.epson.com/

C Easy Interactive Pen F Softvér Easy Interactive Driver

http://www.epson.com/


Pre  systém  Windows

Operačný  systém Windows  2000  Service  Pack  4  alebo  novší
Windows  XP  Service  Pack  2  alebo  novší
(Home  Edition/Professional)
Windows  Vista*

(Všetky  vydania  okrem  vydania  Starter)
Windows  7*

Procesor Pentium  III  1.2GHz  alebo  rýchlejší
Odporúča  sa:  Pentium  M  1.6GHz  alebo  rýchlejší

Veľkosť  pamäte 256MB  alebo  viac

Pevný  disk
Voľné  miesto

100MB  alebo  viac

Obrazovka Rozlíšenie  väčšie  než  XGA  (1024x768)

*  Iba  32-bitové  verzie

Pre  systém  Mac  OS

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

Procesor Power PC G3 900MHz alebo rýchlejší
Odporúča sa: Intel Core Duo 1.5GHz alebo rýchlejší

Veľkosť pamäte 256MB alebo viac

Pevný disk
Voľné miesto

100MB alebo viac

Obrazovka Rozlíšenie väčšie než XGA (1024x768)
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Inštalácia

q • Softvér  inštalujte  ako  používateľ  s  oprávneniami  správcu.
• Zatvorte  všetky  spustené  aplikácie  a  potom  spustite  inštaláciu.

Postup

Pre  systém  Windows

A Zapnite  počítač.

B Kliknite  dvakrát  na  súbor  „EIToolsVxxx_Setup.exe“,  ktorý  ste  si
prevzali  z  webovej  stránky  spoločnosti  Epson.

C Pri  inštalácii  postupujte  podľa  pokynov  na  obrazovke.

D Kliknutím  na  tlačidlo  „Dokončiť“  zatvorte  inštalačný  program.

Pre  systém  Mac  OS

A Zapnite  počítač.

B Kliknite  dvakrát  na  súbor  „EIToolsVxxx_Setup“,  ktorý  ste  si
prevzali  z  webovej  stránky  spoločnosti  Epson.

C Pri  inštalácii  postupujte  podľa  pokynov  na  obrazovke.

D Po  zobrazení  hlásenia  „Install  Succeeded“  sa  inštalačný
program  zatvorí.

Odinštalovanie
Pre  systém  Windows

Vyberte  položky  Štart  –  Nastavenia  –  Ovládací  panel  –  Pridanie  alebo
odstránenie  programov  alebo  Pridať  alebo  odstrániť  programy  a  potom
odstráňte  program  Easy  Interactive  Tools.

Pre  systém  Mac  OS

Zo  zväzku  pevného  disku,  v  ktorom  je  nainštalovaný  program  Easy
Interactive  Tools,  spustite  EIToolsVxxx_Uninstaller.
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q Ak  spustíte  program  Easy  Interactive  Tools  počas  prehrávania  filmu,
namiesto  obrazovky  filmu  sa  zobrazí  čierna  obrazovka.  Zmeňte
nastavenia  rozširujúcej  karty  videa  manuálne.
Postup:
(1)  Vyberte  položky  Štart  –  Nastavenia  –  Ovládací  panel  –
Obrazovka  -  Nastavenia  a  kliknite  na  tlačidlo  Rozšírené.
(2)  Vyberte  položku  Riešenie  problémov.
(3)  Posuňte  Hardvérové  urýchľovanie  na  druhú  pozíciu  zľava.
V  závislosti  od  počítača  obrazovka  prehrávania  filmu  v  programe
Windows  Media  Player  nemusí  byť  zobrazená  a  ukážka  šetriča
obrazovky  nemusí  byť  zobrazená  správne.

Pre  systém  Windows

Ak chcete  spustiť  program Easy  Interactive  Tools,  dvakrát  kliknite  na  ikonu
Easy  Interactive  Tools  na  pracovnej  ploche.

Spustí  sa  program Easy  Interactive  Tools  a  zobrazí  ponuku  s  nástrojmi.  s
str.6

Ak  chcete  zatvoriť  program  Easy  Interactive  Tools,  kliknite  na  ikonu  
v  ponuke  na  paneli  úloh.

Pre  systém  Mac  OS

Ak chcete  spustiť  program Easy  Interactive  Tools,  dvakrát  kliknite  na  ikonu
Easy  Interactive  Tools  v  priečinku,  kde  bol  nainštalovaný.

Ak chcete  zatvoriť  program Easy  Interactive  Tools,  kliknite  na  položku Easy
Interactive  Tools  –  Quit  Easy  Interactive  Tools  v  hlavnej  ponuke.

Program môžete  ukončiť  aj  kliknutím pravým tlačidlom myši  na  ikonu 

na  paneli  Dock  a  kliknutím  na  položku  Quit  v  kontextovej  ponuke.
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Pre systém Windows

Ponuka  v  paneli  úloh

Po spustení  programu Easy  Interactive  Tools  sa  na  paneli  úloh objaví  ikona
.  Kliknutím  na  ikonu  ľavým  alebo  pravým  tlačidlom  myši  sa  zobrazí

nasledujúca  kontextová  ponuka.

Saving Setting

Umožní vybrať, kam sa má uložiť súbor a formát obrázka pracovnej
plochy.

About Easy Interactive Tools

Zobrazí informácie o programe Easy Interactive Tools.

Exit

Zatvorí program Easy Interactive Tools.

Ponuka  s  nástrojmi

Po spustení  programu Easy  Interactive  Tools  sa  zobrazí  nasledujúca  ponuka
s  nástrojmi.

Poznámkový  režim

A Working mode switch (obrazovka myši)
Pero Easy Interactive Pen funguje ako myš. Kliknutím na túto ikonu
prepnete do poznámkového režimu ( ).

B Working mode switch (obrazovka poznámok)
Pero Easy Interactive Pen môžete využiť na písanie, kreslenie
a vytváranie poznámok kdekoľvek na premietacej ploche. Kliknutím na
túto ikonu prepnete do režimu emulácie myši ( ).

C Whiteboard mode
Kliknutím na túto ikonu prepnete do režimu bielej tabule. Premietacia
plocha sa okamžite zmení na interaktívnu bielu tabuľu.

D Page up
Skok na predchádzajúcu stranu v otvorenom dokumente.

E Page down
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Skok na nasledujúcu stranu v otvorenom dokumente.
F Highlight

Môžete písať a vytvárať poznámky s efektom zvýrazňovača.

G Toggle Pen and Rubber (obrazovka pera)
Prepne režim pera na režim gumy.

H Toggle Pen and Rubber (obrazovka gumy)
Prepne režim gumy na režim pera.

I Fast pen set
Výber farby pera a hrúbky čiary pre poznámky a písanie. Typy pier
môžete vybrať vo vyskakovacom okne.

J Accurate pen set
Výber farby pera a hrúbky čiary pre poznámky a písanie. Nastavenia
môžete zmeniť manuálne vo vyskakovacom okne.

K Draw free lines
Môžete písať a vytvárať poznámky kdekoľvek na premietacej ploche.

L Draw straight lines

M Draw circles

N Draw rectangles

O Undo
Vráti predchádzajúcu operáciu.

P Clear the desk annotation
Vymaže všetky poznámky na pracovnej ploche a celý písaný obsah. Po
vymazaní obrazovky obsah nie je možné obnoviť.

Q Virtual keyboard
Na obrazovke zobrazí virtuálnu klávesnicu. Znaky môžete písať
kliknutím na jednotlivé klávesy virtuálnej klávesnice.

R Save screen
Urobí snímku z aktuálnej obrazovky a uloží ju ako obrázkový súbor.

S Screen shade
Môžete zakryť premietaciu plochu. Zakrytú časť a smer pohybu môžete
kedykoľvek zmeniť.
Použite pero Easy Interactive Pen na posúvanie vo vertikálnom alebo
horizontálnom smere. Smer je vyznačený ikonami  alebo .
Môžete sa pohybovať iba v jednom smere súčasne.

T Screen spotlight
Zvýrazní obsah strany pomocou efektu reflektora. Je možné prispôsobiť
farbu a úroveň priehľadnosti častí mimo osvetlenej oblasti.

Kliknite na ikonu  a vyberte želané nastavenie z kontextovej
ponuky.

Kliknutím na ikonu sa reflektor vypne.

U Right button simulation
Hrot pera Easy Interactive Pen štandardne vyvolá tú istú akciu ako
kliknutie ľavým tlačidlom myši. Ak chcete, aby sa hrot pera správal ako
kliknutie pravým tlačidlom myši, kliknite perom Easy Interactive Pen
na ikonu „Right button simulation“. Pero Easy Interactive Pen sa po
vykonaní akcie na pravé kliknutie automaticky vráti do štandardného
režimu.
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých aplikáciách.
V takomto prípade akciu na pravé kliknutie vyvolajte stlačením tlačidla
pera.

V Minimize the toolbar
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Režim  bielej  tabule

V  nasledujúcej  časti  sú  vysvetlené  iba  tie  funkcie,  ktoré  sa  líšia  od
poznámkového  režimu.

A View list
Zobrazí zoznam upravovaných bielych tabulí.

B Switch back to interactive mode
Zatvorí režim bielej tabule.

C Delete the current page

D Select a background picture
Môžete vložiť akýkoľvek obrázok ako pozadie bielej tabule.

E Choose background color or pattern
Aktuálne pozadie pracovnej plochy sa použije ako pozadie bielej tabule.

F New page
Otvorí novú stranu na bielej tabuli.

G Copy drawings from the last displayed page
Skopíruje písaný obsah z predchádzajúcej strany na aktuálnu stranu.

H Redo
Obnoví poznámky na strane, ktoré sa stratili napríklad v dôsledku
obnovenia obrazovky.

I Save this whiteboard document
Uloží všetky strany vo formáte bmp alebo jpg.

J Print preview

K Print the page
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Pre systém Mac OS

Hlavná  ponuka

Po  spustení  programu Easy  Interactive  Tools  sa  zobrazí  nasledujúca  hlavná
ponuka.

About Easy Interactive Tools Zobrazí informácie o programe Easy Interactive
Tools.

Hide Easy Interactive Tools Skryje program Easy Interactive Tools a prepne
na iné spustené aplikácie.

Hide Others Skryje ostatné spustené aplikácie.

Show All Zobrazí ostatné spustené aplikácie.

Quit Easy Interactive Tools Zatvorí program Easy Interactive Tools.

Highlight Pen Môžete písať a vytvárať poznámky s efektom
zvýrazňovača.

White Background Premietacia plocha sa okamžite zmení na
interaktívnu bielu tabuľu.

Transparent Background Zatvorí bielu tabuľu a vráti sa na predvolenú
(priehľadnú) obrazovku.

Show Toolbox Zobrazí ponuku s nástrojmi, ak je skrytá.

Ponuka  s  nástrojmi

Po spustení  programu Easy  Interactive  Tools  sa  zobrazí  nasledujúca  ponuka
s  nástrojmi.

A Pen
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B Eraser

C Draw straight lines

D Clear the Desktop Annotation
Vymaže všetky poznámky na pracovnej ploche a celý písaný obsah. Po
vymazaní obrazovky obsah nie je možné obnoviť.

E Word-Input
Kliknutím na ktorékoľvek miesto obrazovky sa otvorí dialógové okno
na zadávanie textu. Napíšte text do dialógového okna a kliknutím
tlačidla Enter okno zatvorte. Pomocou kontextovej ponuky
v dialógovom okne môžete nastaviť typ písma, skontrolovať pravopis
a gramatiku a použiť ďalšie funkcie.

F Nontransparency mode display
Prepne z netransparentného do transparentného režimu.

G Transparency mode display
Prepne z transparentného do netransparentného režimu.

H Draw Circle

I Draw Rectangle

J Circle and Rectangle Fill Set
Vyberte niektorý z troch typov tvarov kruhov a obdĺžnikov.
Kliknutím na ikonu  môžete nakresliť obyčajný kruh alebo
obdĺžnik.
Kliknutím na ikonu  môžete na kresliť plný kruh alebo
obdĺžnik.
Kliknutím na ikonu  môžete na kresliť plný kruh alebo obdĺžnik
s farebným okrajom.

K Line Width Set
Posunutím posúvača môžete nastaviť hrúbku čiary kreslenej perom,
gumy, rovnej čiary, kruhu a obdĺžnika.

L Foreground Color and Full Color Set
Po vybratí ľavej hornej farby nastavte farbu popredia. Farba popredia je
farbou pre okraje, rovných čiar, kruhov a obdĺžnikov.
Po vybratí pravej dolnej farby nastavte farbu výplne pre kruhy
a obdĺžniky.
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Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation reprodukovať, ukladať
do prehľadávacieho systému ani sa nesmie na žiaden účel v žiadnej forme alebo
akýmkoľvek spôsobom prenášať – elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním,
nahrávaním ani inak. Spoločnosť nenesie žiadnu priamu zodpovednosť za použitie
informácií, ktoré sa tu nachádzajú. Nezodpovedá ani za prípadné škody vyplývajúce
z použitia týchto informácií.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej pridružené spoločnosti nie sú voči
spotrebiteľovi tohto produktu alebo iným osobám zodpovedné za škody, straty, náklady
a výdavky spôsobené spotrebiteľom alebo inou osobou v dôsledku nasledujúcich
udalostí: nehoda, nesprávne použitie alebo zneužitie tohto produktu alebo
neoprávnené úpravy, opravy alebo zmeny tohto produktu alebo (s výnimkou USA)
nedodržanie prísneho súladu s prevádzkovými a servisnými pokynmi spoločnosti Seiko
Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nezodpovedá za žiadne škody alebo problémy
spôsobené použitím akéhokoľvek príslušenstva alebo spotrebného materiálu,
na ktorých nie je uvedené označenie originálnych produktov – Original Epson Products
alebo Epson Approved Products od spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto príručky môže byť zmenený alebo aktualizovaný bez predchádzajúceho
upozornenia.

Obrázky v tejto príručke a skutočný projektor môžu byť odlišné.

Všeobecné upozornenie:
XGA je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti
International Business Machines Corporation.
Mac a Mac OS sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint a logo Windows sú ochranné
známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation
v USA alebo iných krajinách.

Ostatné tu použité názvy produktov slúžia len na identifikačné účely a môžu byť
ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson sa zrieka
akýchkoľvek práv na tieto známky.

Copyright  na  softvér:

Tento  produkt  používa  voľne  šírený  softvér,  ako  aj  softvér,  na  ktorý  táto
spoločnosť  vlastní  práva.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2010.  All  rights  reserved.

411863900SK
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