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Easy Interactive Tools Kullanımı
Easy  Interactive  Tools,  özel  bir  uygulama  yazılımıdır  ve  Easy  Interactive  Function  uygulamasının  parçası  olarak  çalışır.

Easy  Interactive  Tools,  birlikte  verilen  kalemi  kullanarak  projeksiyon sırasında  önemli  noktaları  vurgulamanıza  ve  projeksiyon  ekranına  çizim  yaparak  belgenize
notlar  eklemenize  olanak  verir.  Sunumlarınızın  veya  derslerinizin  daha  etkili  olmasını  sağlar.

Easy  Interactive  Function  uygulamasını  kullanmak için,  desteklenen Epson  projektörle  birlikte  verilen  "EPSON Projector  Software  for  Easy  Interactive  Function"
CD-ROM'undan  sürücüyü  kurun.  Daha  ayrıntılı  bilgi  edinmek  için,  projektör  kullanım  kılavuzuna  bakın.  s  Kullanım  Kılavuzu  "Easy  Interactive  Function
(sadece  EB-460i/450Wi)"

A Epson projektör D Bilgisayar kablosu G Easy Interactive Tools yazılımı*
B Projeksiyon ekranı E USB kablosu *Epson Web sitesinden Easy Interactive Tools yazılımını

indirin.
s http://www.epson.com/

C Easy Interactive Pen F Easy Interactive Driver yazılımı

http://www.epson.com/


Windows  için

İşletim  sistemi Windows  2000  Service  Pack  4  veya  sonrası
Windows  XP  Service  Pack  2  veya  sonrası
(Home  Edition/Professional)
Windows  Vista*

(Starter  hariç  tüm  sürümler)
Windows  7*

İşlemci Pentium  III  1.2GHz  veya  daha  hızlı
Önerilen:  Pentium  M  1.6GHz  veya  daha  hızlı

Hafıza  Miktarı 256MB  veya  üstü

Sabit  Disk
Boş  Alan

100MB  veya  üstü

Ekran XGA  (1024x768)  değeri  üzerinde  çözünürlük

*  sadece  32  bitlik  sürümler

Mac  OS  için

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

İşlemci Power PC G3 900MHz veya daha hızlı
Önerilen: Intel Core Duo 1.5GHz veya daha hızlı

Hafıza Miktarı 256MB veya üstü

Sabit Disk
Boş Alan

100MB veya üstü

Ekran XGA (1024x768) değeri üzerinde çözünürlük
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Kurulum

q • Yazılımı,  yönetici  hakları  olan  bir  kullanıcı  olarak  yükleyin.
• Çalışan  tüm  uygulamaları  kapatın  ve  ardından  kurulumu  başlatın.

Prosedür

Windows  için

A Bilgisayarı  açın.

B Epson  Web  sitesinden  indirdiğiniz  "EIToolsVxxx_Setup.exe"
dosyasını  çift  tıklatın.

C Kurulum  için  ekrandaki  talimatları  izleyin.

D Kurulum  programını  kapatmak  için  "Son"  düğmesini  tıklatın.

Mac  OS  için

A Bilgisayarı  açın.

B Epson  Web  sitesinden  indirdiğiniz  "EIToolsVxxx_Setup"
dosyasını  çift  tıklatın.

C Kurulum  için  ekrandaki  talimatları  izleyin.

D "Kurulum  Başarılı"  mesajı  görüntülendiğinde,  kurulum
programı  kapanır.

Kaldırma
Windows  için

Başlat  -  Ayarlar  -  Denetim  Masası  -  Program  Ekle/Kaldır  veya  Program
Ekle  veya  Kaldır  öğesini  seçin  ve  Easy  Interactive  Tools  uygulamasını
kaldırın.

Mac  OS  için

Easy  Interactive  Tools  uygulamasının  yüklü  olduğu  sabit  diskteki
EIToolsVxxx_Uninstaller  öğesini  çalıştırın.
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q Easy  Interactive  Tools  uygulamasını  bir  film  oynatmaktayken
başlatırsanız,  film  oynatma  ekranı  siyah  olarak  görüntülenir.  Video
hızlandırıcı  ayarlarını  el  ile  değiştirin.
Prosedür:
(1)  Başlat  -  Ayarlar  -  Denetim  Masası  -  Ekran  -  Ayarlar  öğesini
seçin,  sonra  Gelişmiş  düğmesini  tıklatın.
(2)  Sorun  Gider  öğesini  seçin.
(3)  Donanım  ivmesi  sürgüsünü,  soldan  ikinci  konuma  getirin.
Bilgisayara  bağlı  olarak  Windows  Media  Player  uygulamasındaki  film
oynatma  ekranı  görüntülenmeyebilir  ve  ekran  koruyucu  önizlemesi  de
düzgün  şekilde  görüntülenmeyebilir.

Windows  için

Easy  Interactive  Tools  uygulamasını  başlatmak  için,  masaüstündeki  Easy
Interactive  Tools  simgesini  çift  tıklatın.

Easy  Interactive  Tools  uygulaması  çalışır  ve  araç  çubuğu  menüsü
görüntülenir.  s  s.6

Easy  Interactive  Tools  uygulamasını  kapatmak  için,  sistem  tepsisi
menüsündeki   simgesini  tıklatın.

Mac  OS  için

Easy  Interactive  Tools  uygulamasını  başlatmak  için,  kendi  kurulum
klasöründe  Easy  Interactive  Tools  simgesini  çift  tıklatın.

Easy  Interactive  Tools  uygulamasını  kapatmak için,  Easy  Interactive  Tools  -
Quit  Easy  Interactive  Tools  seçeneğini  tıklatın.

Dok'taki   simgesini  sağ  tıklatıp  açılır  menüden  Quit  seçeneğini

tıklatarak  da  çıkabilirsiniz.
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Windows için

Sistem  tepsisi  menüsü

Easy  Interactive  Tools  uygulamasını  çalıştırdıktan  sonra,  sistem  tepsisi  araç
çubuğunda   simgesi  görüntülenir.  Bu  simgeyi  sağ  tıklattığınızda
aşağıdaki  açılır  menü  görüntülenir.

Saving Setting

Dosyanın nereye kaydedileceğini ve masaüstü görüntü formatını seçer.

About Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools hakkındaki bilgileri görüntüler.

Exit

Easy Interactive Tools uygulamasını kapatır.

Araç  çubuğu  menüsü

Easy  Interactive  Tools  uygulamasını  çalıştırdıktan  sonra  aşağıdaki  araç
çubuğu  menüsü  görüntülenir.

Notasyon  modu

A Working mode switch (Fare gösterimi)

Easy Interactive Pen, fare olarak işlev görür. Notasyon moduna ( )
geri dönmek için bu simgeyi tıklatın.

B Working mode switch (Notasyon gösterimi)
Easy Interactive Pen'i kullanarak, projeksiyon ekranında istediğiniz
yere yazabilir, çizebilir ve notlar ekleyebilirsiniz. Fare benzetim moduna
geçmek için bu simgeyi ( ) tıklatın.

C Whiteboard mode
Beyaz tahta moduna girmek için bu simgeyi tıklatın. Projeksiyon ekranı
o anda etkileşimli beyaz tahtaya dönüşür.

D Page up
Açılmış olan dosyada önceki sayfaya gider.

E Page down
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Açılmış olan dosyada sonraki sayfaya gider.
F Highlight

İşaretleme kalemi efekti kullanarak yazmanıza ve not eklemenize
olanak verir.

G Toggle Pen and Rubber (Kalem gösterimi)
Kalemden silgiye geçer.

H Toggle Pen and Rubber (Silgi gösterimi)
Silgiden kaleme geçer.

I Fast pen set
Not ekleme ve yazma için kalem rengini ve çizgi kalınlığını seçer. Kalem
tiplerini açılır pencereden seçebilirsiniz.

J Accurate pen set
Not ekleme ve yazma için kalem rengini ve çizgi kalınlığını seçer. Açılır
pencereden el ile ayar yapabilirsiniz.

K Draw free lines
Projeksiyon ekranında istediğiniz yere yazmanıza ve not eklemenize
olanak verir.

L Draw straight lines

M Draw circles

N Draw rectangles

O Undo
Önceki işlemi geri alır.

P Clear the desk annotation
Tüm masaüstü notlarını ve yazılan içeriği siler. Ekran silindikten sonra
içerik geri yüklenemez.

Q Virtual keyboard
Ekranda sanal bir klavye görüntüler. Sanal klavyedeki tuşları tıklatarak
karakterleri girebilirsiniz.

R Save screen
O sıradaki ekranı yakalar ve resim dosyası olarak kaydeder.

S Screen shade
Projeksiyon ekranını kapatmak için bunu kullanın. gölgelenen kısmı ve
yönünü istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Easy Interactive Pen'i kullanarak düşey veya yatay olarak
sürüklediğinizde, yön simgesi  veya  olarak vurgulanır. Aynı anda
yalnızca tek bir yöne doğru hareket edebilirsiniz.

T Screen spotlight
Spot ışığı efekti kullanarak, sayfanın içeriğini vurgular. Spot ışığının
dışında kalan alanın rengini ve saydamlığını özelleştirebilirsiniz.

 simgesini tıklatıp açılır menüden istediğiniz ayarı seçin.

Spot ışığından çıkmak için  simgesini tıklatın.

U Right button simulation
Varsayılan değer olarak, Easy Interactive Pen'in ucu, farenin sol
tıklatılması gibi işlev görür. Onun yerine Easy Interactive Pen'i
kullanarak kalemin ucunu farenin sağ düğmesi gibi kullanmak için,
"Right button simulation" seçeneğini tıklatın. Sağ tıklatma işlemi
tamamlandıktan sonra Easy Interactive Pen otomatik olarak varsayılan
moda geri döner.
Bazı uygulamalarda bu işlev kullanılamayabilir. Bu durumda, sağ
tıklatmak için kalemin düğmesine basın.

V Minimize the toolbar
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Beyaz  tahta  modu

Aşağıda  yalnızca  notasyon  modundan  farklı  olan  seçenekler  açıklanmıştır.

A View list
Düzenlenmekte olan beyaz tahtaların listesini görüntüler.

B Switch back to interactive mode
Beyaz tahta modunu kapatır.

C Delete the current page

D Select a background picture
Beyaz tahta arka planı olarak herhangi bir resmi kullanmanıza olanak
verir.

E Choose background color or pattern
O sıradaki masaüstü arka planını beyaz tahta arka planı olarak
kullanmanızı sağlar.

F New page
Beyaz tahtada yeni bir sayfa açar.

G Copy drawings from the last displayed page
Önceki sayfada yazılmış olan içeriği bulunduğunuz sayfaya kopyalar.

H Redo
Ekranın yenilenmesi vb. nedeniyle kaybolan sayfa notlarını geri yükler.

I Save this whiteboard document
Tüm sayfaları bmp veya jpg formatında kaydeder.

J Print preview

K Print the page
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Mac OS için

Ana  menü

Easy  Interactive  Tools  uygulamasını  çalıştırdıktan sonra  aşağıdaki  ana  menü
görüntülenir.

About Easy Interactive Tools Easy Interactive Tools hakkındaki bilgileri
görüntüler.

Hide Easy Interactive Tools Easy Interactive Tools uygulamasını gizler ve
çalışmakta olan diğer uygulamalara geçer.

Hide Others Çalışmakta olan diğer uygulamaları gizler.

Show All Çalışmakta olan diğer uygulamaları gösterir.

Quit Easy Interactive Tools Easy Interactive Tools uygulamasını kapatır.

Highlight Pen İşaretleme kalemi efektiyle yazmanıza ve not
eklemenize olanak verir.

White Background Projeksiyon ekranı o anda etkileşimli beyaz tahtaya
dönüşür.

Transparent Background Beyaz tahtayı kapatır ve varsayılan (saydam)
ekrana geri döner.

Show Toolbox Gizlenmişse, araç çubuğu menüsünü gösterir.

Araç  çubuğu  menüsü

Easy  Interactive  Tools  uygulamasını  çalıştırdıktan  sonra  aşağıdaki  araç
çubuğu  menüsü  görüntülenir.

A Pen

Menü ve Ayar 9



B Eraser

C Draw Straight Line

D Clear the Desktop Annotation
Tüm masaüstü notlarını ve yazılan içeriği siler. Ekran silindikten sonra
içerik geri yüklenemez.

E Word-Input
Kelime girişi iletişim kutusunu açmak için, ekrandaki herhangi bir yeri
tıklatın. İletişim kutusuna istediğinizi yazın ve tamamlamak için Enter'ı
tıklatın. Yazı tipini seçmek, yazım ve gramer denetimi yapmak ve ek
işlevleri kullanmak için, iletişim kutusundaki bağlam menüsünü
kullanın.

F Nontransparency mode display
Opak moddan saydamlık moduna geçer.

G Transparency mode display
Saydamlık modundan opak moda geçer.

H Draw Circle

I Draw Rectangle

J Circle and Rectangle Fill Set
Üç türden daire ve dikdörtgen şekillerinden birini seçmenize olanak
verir.
Normal bir daire veya dikdörtgen çizmek için  simgesini
tıklatın.
İçi dolu bir daire veya dikdörtgen çizmek için  simgesini
tıklatın.
İçi dolu ve renkli çerçeveli bir daire veya dikdörtgen çizmek için

 simgesini tıklatın.

K Line Width Set
Kalem çizgisinin, silginin, düz çizginin, dairenin ve dikdörtgenin
kalınlığını ayarlamak için sürgüyü kaydırın.

L Foreground Color and Full Color Set
Ön plan rengini ayarlamak için, sol üstteki rengi seçin. Ön plan rengi,
kalem çizgisinin, düz çizginin, dairenin ve dikdörtgenin çerçeve
rengidir.
Dairelerin ve dikdörtgenlerin içinin doldurulacağı rengi ayarlamak
için, sağ alttaki rengi seçin.
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Tüm hakları saklıdır. Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan bu
yayının hiçbir bölümü elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diğer yöntemlerle
herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz, bir bilgi erişim sisteminde
saklanamaz veya aktarılamaz. İşbu belgede bulunan bilgilerin kullanımına ilişkin olarak
patent hakkı sorumluluğu üstlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin
kullanımından doğan zararlar için de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları, ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin
aşağıdaki nedenlerden ötürü uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda
ürünü satın alana veya üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır: kaza,
ürünün yanlış veya uygun olmayan amaçlarla kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz
kişilerce yapılan modifikasyonlar, onarımlar veya değişiklikler veya (ABD hariç olmak
üzere) Seiko Epson Corporation'ın çalıştırma ve bakım talimatlarına aykırı hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson
Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak tanımlanmış ürünler dışındaki herhangi bir
isteğe bağlı aygıtın veya sarf malzemesinin kullanılmasından doğacak zararlardan ve
sorunlardan sorumlu olmayacaktır.

Ek bir bildirim olmaksızın bu kılavuzun içeriği değiştirilebilir ya da güncellenebilir.

Bu kılavuzdaki çizimler ile gerçek projektör arasında farklılıklar olabilir.

Genel Bildirim:
XGA, International Business Machines Corporation şirketinin ticari markası veya
tescilli ticari markasıdır.
Mac ve Mac OS, Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint ve Windows logosu, Microsoft
Corporation şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Burada kullanılan diğer ürün isimleri de sadece tanımlama amaçlıdır ve ilgili
sahiplerinin ticari markaları olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep
etmez.

Yazılım  Telif  Hakkı:

Bu  ürün  ücretsiz  yazılımın  yanı  sıra  hakları  bu  şirketin  elinde  bulunan
yazılım  da  kullanır.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2010.  All  rights  reserved.
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Genel Notlar 11


	Easy Interactive Tools Kullanımı
	Sistem Gereksinimleri
	Easy Interactive Tools Kurulumu
	Kurulum
	Kaldırma

	Easy Interactive Tools Uygulamasının Başlatılması
	Menü ve Ayar
	Windows için
	Sistem tepsisi menüsü
	Araç çubuğu menüsü

	Mac OS için
	Ana menü
	Araç çubuğu menüsü


	Genel Notlar
	Genel Bildirim:



