
Bruksanvisning  till  Easy  Interactive  Tools



Använda Easy Interactive Tools
Easy  Interactive  Tools  är  en  dedikerad  programvara  som  utgör  en  del  av  Easy  Interactive  Function.

Med hjälp  av  Easy  Interactive  Tools  kan  du  göra  elektroniska  kommentarer  på  dina  dokument  eller  på  projektionsskärmen genom att  använda  den  medföljande
pennan.  Du kan markera  viktiga  saker  och rita  på  projektionsskärmen medan du projicerar.  Det  kommer att  göra  dina  presentationer  eller  lektioner  mycket  mer
attraktiva  och  övertygande.

Gör  så  här  om du vill  använda  Easy  Interactive  Function:  Installera  drivrutinen  från  CD-ROM-skivan  "EPSON Projector  Software  for  Easy  Interactive  Function"
som  medföljde  Epson-projektorn.  Läs  projektorns  bruksanvisning  för  mer  information.  s  Bruksanvisningen  "Easy  Interactive  Function  (endast  EB-460i/
450Wi)"

A Epson-projektorn D Datorkabel G Programvaran Easy Interactive Tools*

B Projektionsskärm E USB-kabel *Hämta programvaran Easy Interactive Tools från Epsons
webbplats.
s http://www.epson.com/

C Easy Interactive Pen F Programvaran Easy Interactive Driver

http://www.epson.com/


För  Windows

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

(Alla  utgåvor  utom  Starter)
Windows  7*

CPU Pentium  III  1.2GHz  eller  snabbare
Rekommenderas:  Pentium  M  1.6GHz  eller  snabbare

Minne 256MB  eller  mer

Hårddisk
Ledigt  utrymme

100MB  eller  mer

Bildskärm XGA-upplösning  (1024x768)  eller  högre

*  endast  32-bitars  versioner

För  Mac  OS

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

CPU Power PC G3 900MHz eller snabbare
Rekommenderas: Intel Core Duo 1.5GHz eller snabbare

Minne 256MB eller mer

Hårddisk
Ledigt utrymme

100MB eller mer

Bildskärm XGA-upplösning (1024x768) eller högre
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Installation

q • Installera  programmet  som  användare  med  administratörsrättigheter.
• Stäng  alla  öppna  program  och  starta  sedan  installationen.

Tillvägagångssätt

För  Windows

A Slå  på  datorn.

B Dubbelklicka  på  filen  "EIToolsVxxx_Setup.exe"  som  du  har
hämtat  från  Epsons  webbplats.

C Följ  anvisningarna  på  skärmen  för  installationen.

D Klicka  på  "Avsluta"  om  du  vill  stänga  installationsprogrammet.

För  Mac  OS

A Slå  på  datorn.

B Dubbelklicka  på  filen  "EIToolsVxxx_Setup"  som  du  har  hämtat
från  Epsons  webbplats.

C Följ  anvisningarna  på  skärmen  för  installationen.

D När  meddelandet  "Installationen  är  klar"  har  visats  så  stängs
installationsprogrammet.

Avinstallera
För  Windows

Välj  Start  -  Inställningar  -  Kontrollpanelen  -  Lägg  till/Ta  bort  program
eller  Lägg till  eller  ta  bort  program  och  avinstallera  sedan Easy  Interactive
Tools.

För  Mac  OS

Kör  EIToolsVxxx_Uninstaller  på  den  hårddisk  som  Easy  Interactive  Tools
är  installerad  på.
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q Om  du startar  Easy  Interactive  Tools  när  du  spelar  en  film  så  kommer
uppspelningsskärmen  att  bli  svart.  Ändra  inställningarna  för
videoacceleration  manuellt  (bufferinställningar).
Tillvägagångssätt:
(1)  Välj  Start  -  Inställningar  -  Kontrollpanelen  -  Skärm  -
Inställningar  och  sedan  klickar  du  på  knappen  Avancerat.
(2)  Välj  fliken  Felsökning.
(3)  Flytta  skjutreglaget  Hårdvaruacceleration  till  läget  näst  längst  ut
till  vänster.
Den  dator  du  använder  avgör  om  skärmen  för  filmuppspelning  visas  i
Media  Player  eller  om  förhandsgranskningen  av  skärmsläckaren  visas
på  ett  korrekt  sätt.

För  Windows

Om  du  vill  starta  Easy  Interactive  Tools  dubbelklickar  du  på  ikonen  Easy
Interactive  Tools  på  skrivbordet.

Easy  Interactive  Tools  startas  och  du  ser  verktygsfältets  meny.  s
sid.6

Om du vill  stänga Easy  Interactive  Tools  klickar  du på   i  aktivitetsfältets
meny.

För  Mac  OS

Om  du  vill  starta  Easy  Interactive  Tools  dubbelklickar  du  på  ikonen  Easy
Interactive  Tools  i  dess  installationsmapp.

Om  du  vill  stänga  Easy  Interactive  Tools  klickar  du  på  Easy  Interactive
Tools  -  Quit  Easy  Interactive  Tools  från  huvudmenyn.

Du  kan  också  avsluta  genom  att  högerklicka  på   i  Dock.  Sedan  klickar

du  på  Quit  i  snabbmenyn.
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För Windows

Menyn  i  aktivitetsfältet

När  du  har  startat  Easy  Interactive  Tools  visas  ikonen  i  aktivitetsfältet.
Klicka  eller  högerklicka  på  ikonen  för  att  öppna  följande  snabbmeny.

Saving Setting

Används för att välja var filen ska sparas och formatet för
skrivbordsbilden.

About Easy Interactive Tools

Används för att visa information om Easy Interactive Tools.

Exit

Används för att stänga Easy Interactive Tools.

Verktygsfältets  meny

När  du  har  startat  Easy  Interactive  Tools  ser  du  följande  meny  i
verktygsfältet.

Anteckningsläget

A Working mode switch (visa musen)
Easy Interactive Pen fungerar som en mus. Klicka på den här ikonen om
du vill gå över till anteckningsläget ( ).

B Working mode switch (visa anteckningar)
Du kan använda Easy Interactive Pen för att skriva, rita och göra
anteckningar var som helst på projektionsskärmen. Klicka på den här
ikonen om du vill gå över till musläget ( ).

C Whiteboard mode
Klicka på den här ikonen om du vill gå till whiteboard-läget.
Projektionsskärmen förvandlas omgående till en interaktiv whiteboard.

D Page up
Gå tillbaka till föregående sida i ett öppet dokument.

E Page down
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Gå till nästa sida i ett öppet dokument.
F Highlight

Skriv och kommentera med hjälp av en virtuell märkpenna.

G Toggle Pen and Rubber (visa penna)
Växla över från pennan till radergummit.

H Toggle Pen and Rubber (visa radergummi)
Växla över från radergummit till pennan.

I Fast pen set
Välj pennfärg och linjebredd när du ska skriva och kommentera. Du kan
välja penntyper från snabbmenyfönstret.

J Accurate pen set
Välj pennfärg och linjebredd när du ska skriva och kommentera. Du kan
göra manuella inställningar från snabbmenyfönstret.

K Draw free lines
Skriv och kommentera var som helst på projektionsskärmen.

L Draw straight lines

M Draw circles

N Draw rectangles

O Undo
Ångra den föregående åtgärden.

P Clear the desk annotation
Raderar alla kommenterar och allt annat som du skrivit på skrivbordet.
När skärmen har raderats kan innehållet inte återställas!

Q Virtual keyboard
Visar ett virtuellt tangentbord på skärmen. Klicka på tangenterna på det
virtuella tangenbordet för att mata in tecknen.

R Save screen
Skapar en skärmdump av den aktuella skärmbilden och spara den som
en bildfil.

S Screen shade
Använd den här funktionen om du vill täcka över en del av
projektionsskärmen. Du kan när som helst välja vilken del av skärmen
som ska täckas över eller inte.
Använd Easy Interactive Pen för att dra det skuggade området vertikalt
eller horisontellt. Dra när riktningsikonen visas som  eller . Du
kan endast dra i en riktning åt gången.

T Screen spotlight
Framhäver ett visst innehåll på en sida med hjälp av en virtuell
strålkastare. Du kan anpassa färgen och transparens för delen som ligger
utanför det strålkastarbelysta området.

Klicka på och välj sedan den inställning som du vill använda från
snabbmenyn.

Klicka på  för att avsluta strålkastarfunktionen.

U Right button simulation
Som standard fungerar pennan Easy Interactive Pen:s spets på samma
sätt som vänster musknapp. Använd Easy Interactive Pen för att klicka
på "Högerknappssimulation" om du vill använda pennans spets på
samma sätt som höger musknapp. Easy Interactive Pen återgår
automatiskt till det förvalda läget efter att du har högerklickat.
Den här funktionen kanske inte fungerar med vissa system. Om
funktionen inte fungerar trycker du på pennans knapp för att
högerklicka.

V Minimize the toolbar
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Whiteboard-läget

I  denna  del  beskrivs  endast  skillnaderna  mellan  detta  läge  och
anteckningsläget.

A View list
Visar en lista över de whiteboard-tavlor som håller på att redigeras.

B Switch back to interactive mode
Stänger whiteboard-läget.

C Delete the current page

D Select a background picture
Infoga vilken bild som helst som bakgrund för whiteboard-tavlan.

E Choose background color or pattern
Använd den aktuella skrivbordsbakgrunden som bakgrund för
whiteboard-tavlan.

F New page
Öppnar en ny sida på whiteboard-tavlan.

G Copy drawings from the last displayed page
Kopierar skrivet innehåll från den föregående sidan till den aktuella
sidan.

H Redo
Återställer sidanteckningar som förlorats på grund av en
skärmuppdatering eller liknande.

I Save this whiteboard document
Sparar alla sidor i formaten BMP eller JPG.

J Print preview

K Print the page
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För Mac OS

Huvudmenyn

När  du  har  startat  Easy  Interactive  Tools  ser  du  följande  huvudmeny.

About Easy Interactive Tools Används för att visa information om Easy
Interactive Tools.

Hide Easy Interactive Tools Döljer Easy Interactive Tools och går över till
andra program som är öppna.

Hide Others Döljer andra program som är öppna.

Show All Visar andra program som är öppna.

Quit Easy Interactive Tools Används för att stänga Easy Interactive Tools.

Highlight Pen Skriv och kommentera med hjälp av en virtuell
märkpenna.

White Background Projektionsskärmen förvandlas omgående till en
interaktiv whiteboard.

Transparent Background Stänger whiteboard-tavlan och återgår till
standardskärmen (transparent).

Show Toolbox Visar verktygsfältets meny om den är dold.

Verktygsfältets  meny

När  du  har  startat  Easy  Interactive  Tools  ser  du  följande  meny  i
verktygsfältet.

A Pen
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B Eraser

C Draw Straight Line

D Clear the Desktop Annotation
Raderar alla kommenterar och allt annat som du skrivit på skrivbordet.
När skärmen har raderats kan innehållet inte återställas!

E Word-Input
Klicka var som helst på skärmen för att öppna dialogrutan för
inmatning av ord. Skriv i dialogrutan och klicka sedan på Enter för att
avsluta. Använd kontextmenyn i dialogrutan för att ändra teckensnitt,
kontrollera stavning och grammatik eller använda extrafunktionerna.

F Nontransparency mode display
Växlar över till transparensläget från icke-transparensläget.

G Transparency mode display
Växlar över till icke-transparensläget från transparensläget.

H Draw Circle

I Draw Rectangle

J Circle and Rectangle Fill Set
Välj en av tre olika typer av cirklar eller rektanglar.
Klicka på  för att rita en normal cirkel eller rektangel.

Klicka på  för att rita en fylld cirkel eller rektangel.

Klicka på  för att rita en fylld cirkel eller rektangel med färgade
kanter.

K Line Width Set
Flytta skjutreglaget för att ställa in pennans linjebredd, radergummit,
raka linjer, cirklar och rektanglar.

L Foreground Color and Full Color Set

Välj den övre vänstra färgen för att ställa in förgrundsfärgen.
Förgrundsfärgen är pennans kantfärg, raka linje, cirkel och rektangel.
Välj den nedre högra färgen för att ställa in fyllningsfärgen för cirklar
och rektanglar.
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Med ensamrätt. Detta dokument får inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller på
något annat sätt överföras (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller övrigt) utan
skriftligt medgivande från Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende
användning av information som finns häri. Inte heller ansvar för skador som kan uppstå
om informationen som finns häri används.

Varken Seiko Epson Corporation eller företagets dotterbolag är ansvariga gentemot
köparen av denna produkt eller tredje part för de skador, förluster, kostnader eller
utgifter som köparen eller tredje part kan åsamkas på grund av: användning, olycka,
felanvändning av denna produkt eller obehöriga ändringar, reparationer eller
justeringar på denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och
underhållsinstruktioner från Seiko Epson Corporation inte följs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte för de skador eller problem som kan uppstå om
andra alternativ eller förbrukningsvaror används, än de som utsetts som
originalprodukter från Epson eller som godkänts av Seiko Epson Corporation.

Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Bilderna i den här handboken och själva projektorn kan vara olika.

Allmänt meddelande:
XGA är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör International Business
Machines Corporation.
Mac och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint och Windows-logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller i andra länder.
Övriga produktnamn som nämns i dokumentet används endast för identifiering och
kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Epson avsäger sig rätten för dessa
varumärken.

Upphovsrättsskyddad  programvara:

Denna  produkt  innehåller  kostnadsfri  programvara  samt  programvara  som
detta  företag  äger  upphovsrätten  till.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2010.  All  rights  reserved.

411863900SV
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