Посібник з експлуатації Easy Interactive
Tools

Використання Easy Interactive Tools
Easy Interactive Tools – це спеціальна програма, яка використовується у складі програмного забезпечення Easy Interactive Function.
За допомогою програми Easy Interactive Tools можна створювати примітки до документів чи до екрану проекції електронними засобами: виділяти
пером, яке додається до комп'ютера, ключові пункти або малювати на екрані під час проеціювання. Це дасть змогу зробити презентацію чи лекцію
значно цікавішою.
Для користування програмою Easy Interactive Function, необхідно інсталювати драйвер, записаний на компакт-диску "EPSON Projector Software for Easy
Interactive Function", який додається до проектора Epson. Докладні відомості див. у посібнику користувача проектора. s Посібник користувача "Easy
Interactive Function (тільки EB-460i/450Wi)"

A Проектор Epson
B Екран проекції
C Перо Easy Interactive Pen

D Кабель для приєднання до комп'ютера
E Кабель USB
F Драйвер Easy Interactive Driver

G Програмне забезпечення Easy Interactive Tools*
*Програмне забезпечення Easy Interactive Tools можна
завантажити на веб-сайті компанії Epson.
s http://www.epson.com/

Вимоги до системи
ОС Windows

ОС

*
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ОС Mac OS

Windows 2000 з пакетом оновлень 4 або пізніша
версія
Windows XP з пакетом оновлень 2 або пізніша
версія
(Home Edition/Professional)
Windows Vista*
(Усі версії крім випуску Starter)
Windows 7*

ОС

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

ЦП

Power PC G3 900MHz або швидший
Рекомендовано: Intel Core Duo 1.5GHz або швидший

Обсяг пам'яті

Не менше 256MB
Не менше 100MB

Роздільна здатність більша, ніж XGA (1024x768)

ЦП

Pentium III 1.2GHz або швидший
Рекомендовано: Pentium M 1.6GHz або швидший

Обсяг вільного
місця
на жорсткому диску

Обсяг пам'яті

Не менше 256MB

Дисплей

Обсяг вільного
місця
на жорсткому
диску

Не менше 100MB

Дисплей

Роздільна здатність більша, ніж XGA (1024x768)

тільки 32-розрядні версії

Інсталяція програми Easy Interactive Tools
Інсталяція

q

• Інсталяцію програмного забезпечення має виконувати
користувач з правами адміністратора.
• Перед початком інсталяції необхідно закрити всі програми, які
виконуються.
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Видалення
ОС Windows

Виберіть Пуск – Параметри – Панель керування – Інсталяція й
видалення програм або Установка й видалення програм, а потім
видаліть Easy Interactive Tools.
ОС Mac OS

Послідовність дій
ОС Windows

A Увімкніть комп'ютер.
B Двічі клацніть файл "EIToolsVxxx_Setup.exe", завантажений з
веб-сайта компанії Epson.

C Виконайте інсталяцію, користуючись інструкціями на екрані.
D Щоб закрити інсталятор, натисніть кнопку "Готово".
ОС Mac OS

A Увімкніть комп'ютер.
B Двічі клацніть файл "EIToolsVxxx_Setup", завантажений з
веб-сайта компанії Epson.

C Виконайте інсталяцію, користуючись інструкціями на екрані.
D Після відображення повідомлення "Install Succeeded"
інсталятор закривається.

Запустіть EIToolsVxxx_Uninstaller на тому томі жорсткого диску, на
якому інстальована програма Easy Interactive Tools.

Запуск програми Easy Interactive Tools

q
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Якщо програма Easy Interactive Tools запускається під час
демонстрації відеокліпа, екран програвача стає чорним. В цьому
разі необхідно змінити налаштування відеоприскорювача вручну.
Послідовність дій

ОС Mac OS

Щоб запустити програму Easy Interactive Tools, двічі клацніть значок
Easy Interactive Tools у папці інсталяції цієї програми.
Щоб закрити програму Easy Interactive Tools, виберіть пункт Easy
Interactive Tools - Quit Easy Interactive Tools у головному меню.

(1) Виберіть Пуск - Настройка - Панель керування - Екран Параметри і натисніть кнопку Додатково.
(2) Відкрийте вкладку Діагностика.
(3) Пересуньте повзунок Апаратне прискорення на другу позицію
зліва.
В залежності від характеристик комп'ютера може не відображатися
екран режиму відтворення у медіапрогравачі Windows, а також
може неправильно відображатися попередній перегляд заставки.

ОС Windows

Щоб запустити програму Easy Interactive Tools, двічі клацніть значок
Easy Interactive Tools на робочому столі.
Виконується запуск програми Easy Interactive Tools і на екрані
відображається панель інструментів. s стор.6
Щоб закрити програму Easy Interactive Tools, клацніть значок
меню на панелі завдань.

у

Щоб закрити програму також можна двічі клацнути значок

на

панелі Dock, а потім вибрати команду Quit у контекстному меню.

Меню і настройка
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Режим нотаток

ОС Windows
Меню у системному лотку
Після запуску програми Easy Interactive Tools на панелі інструментів
системного лотка з'являється значок

. Щоб відкрити показане на

малюнку контекстне меню, клацніть цей значок правою кнопкою миші.

Saving Setting
Вибір місця збереження файлу і формату зображення на
робочому столі.
About Easy Interactive Tools

A

Показ відомостей про програму Easy Interactive Tools.

Working mode switch (значок миші)
Перо Easy Interactive Pen виконує функції миші. Клацніть цей

Exit

значок, щоб перейти у режим нотаток (

Закриття програми Easy Interactive Tools.

B

Панель інструментів
Після запуску програми Easy Interactive Tools відображається панель
інструментів.

).

Working mode switch (значок нотатки)
За допомогою пера Easy Interactive Pen можна писати, малювати і
додавати нотатки у будь-якому місці екрана проекції. Клацніть цей
значок, щоб перейти у режим емуляції миші (

C

D
E

).

Whiteboard mode
Клацніть цей значок, щоб перейти у режим білої дошки. Екран
проекції миттєво перетвориться на інтерактивну білу дошку.
Page up
Перехід на попередню сторінку відкритого документа.
Page down

Меню і настройка

F

Перехід на наступну сторінку відкритого документа.
Highlight
Створення написів і нотаток з ефектом виділення маркером.

G

Toggle Pen and Rubber (значок пера)
Змінює гумку на перо.

H

Toggle Pen and Rubber (значок гумки)
Змінює перо на гумку.

I

Fast pen set
Вибір кольору пера і товщини ліній для створення нотаток і
написів. Тип пера можна вибрати у спливному вікні.
Accurate pen set
Виберіть колір пера і товщину ліній для створення нотаток і
написів. У спливному вікні можна виконати налаштування
вручну.
Draw free lines
Створення написів і нотаток у будь-якому місці екрана проекції.

J

K
L

Draw straight lines

M

Draw circles

N

Draw rectangles

O

Undo
Скасування останньої дії.

P

Clear the desk annotation

Q

R

Видалення усіх нотаток і написів на робочому столі. Видалені з
екрана нотатки і написи не відновлюються.
Virtual keyboard
Відображення на екрані віртуальної клавіатури. Щоб увести
символ, клацніть клавішу віртуальної клавіатури.
Save screen
Запис і збереження поточного вигляду екрана у графічному файлі.
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S

Screen shade
Затінювання екрану проекції. Затінену ділянку і напрямок
переміщення можна змінювати у будь-який момент.
Перетягування по вертикалі або горизонталі можна виконувати за
допомогою пера Easy Interactive Pen. Значок напрямку
переміщення може мати вигляд
або
. При кожній дії можна
переміщувати ділянку лише в одному напрямку.

T

Screen spotlight
Ефект прожектора для підсвічування вмісту сторінки. Можна
вибрати колір і рівень прозорості для області поза межами
підсвіченої ділянки.
Клацніть значок

і виберіть потрібні настройки у контекстному

меню.
Щоб вимкнути режим прожектора, клацніть значок

U

V

.

Right button simulation
За промовчанням перо Easy Interactive Pen виконує ті самі функції,
що й ліва кнопка миші. Щоб використовувати перо Easy Interactive
Pen як праву кнопку миші, торкніться ним значка "Right button
simulation". Після виконання дії, яка відповідає функції правої
кнопки миші, перо Easy Interactive Pen автоматично повертається
у стандартний режим.
У деяких системах ця функція може бути недоступною. У цьому
разі для виконання функції правої кнопки миші, натисніть кнопку
на пері.
Minimize the toolbar

Меню і настройка
Режим білої дошки
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E

F

Тут описані лише функції, яких немає в режимі нотаток.
A

B

View list
Показує на екрані список білих дощок, у яких виконується
редагування.
Switch back to interactive mode
Вихід з режиму білої дошки.

C

Delete the current page

D

Select a background picture
Вставка будь-якого зображення в якості тла білої дошки.

Choose background color or pattern
Використання поточного тла робочого столу в якості тла білої
дошки.
New page
Відкривається нова сторінка білої дошки.

G

Copy drawings from the last displayed page
Копіювання вмісту попередньої сторінки на поточну сторінку.

H

Redo
Відновлення нотаток на сторінці, втрачених через оновлення
екрана або інші причини.

I

Save this whiteboard document
Збереження усіх сторінок у форматі bmp або jpg.

J

Print preview

K

Print the page

Меню і настройка
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ОС Mac OS
Головне меню
Після запуску програми Easy Interactive Tools відображається головне
меню, показане на малюнку.

About Easy Interactive Tools

Показ відомостей про програму Easy
Interactive Tools.

Hide Easy Interactive Tools

Програма Easy Interactive Tools приховується і
виконується перехід до інших виконуваних
програм.

Hide Others

Приховуються усі інші виконувані програми.

Show All

Показуються усі інші виконувані програми.

Quit Easy Interactive Tools

Програма Easy Interactive Driver закривається.

Highlight Pen

Створення написів і нотаток з ефектом
виділення маркером.

White Background

Екран проекції миттєво перетворюється на
інтерактивну білу дошку.

Transparent Background

Вихід з режиму білої дошки і перехід до
стандартного екрану (прозорого).

Show Toolbox

Показує панель інструментів, якщо вона
прихована.

Меню і настройка

Панель інструментів
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E

H

Word-Input
Клацніть у будь-якому місці екрана, щоб відкрити діалогове вікно
текстового вводу. Уведіть текст з клавіатури і на закінчення
натисніть клавішу Enter. За допомогою контекстного меню цього
діалогового вікна можна встановити тип шрифту, перевірити
правопис і граматику, а також виконати додаткові функції.
Nontransparency mode display
Перехід з режиму прозорості на режим непрозорості.
Transparency mode display
Перехід з режиму непрозорості на режим прозорості.
Draw Circle

I

Draw Rectangle

J

Circle and Rectangle Fill Set
Можна вибрати один з трьох типів кола або прямокутника.
Щоб намалювати звичайне коло чи прямокутник – клацніть
значок
.

Після запуску програми Easy Interactive Tools відображається панель
інструментів, показана на малюнку.

F
G

Щоб намалювати коло чи прямокутник із заливкою – клацніть
значок
.
Щоб намалювати коло чи прямокутник із заливкою та кольоровою
рамкою – клацніть значок
.

A

Pen

B

Eraser

C

Draw Straight Line

D

Clear the Desktop Annotation
Видалення усіх нотаток і написів на робочому столі. Видалені з
екрана нотатки і написи не відновлюються.

K

Line Width Set
За допомогою повзунка встановіть товщину пера, прямих ліній,
границь кіл та прямокутників, а також ширину гумки.

L

Foreground Color and Full Color Set
Виберіть колір для значка угорі ліворуч в якості основного
кольору. Основний колір використовується для ліній,
виконуваних пером, прямих ліній, контурів кіл та прямокутників.
Виберіть колір для значка внизу праворуч, який буде
використовуватися для заливки кіл та прямокутників.

Загальні примітки
Всі права захищені. Жодна частина даного документа не може бути відтворена,
збережена у пошуковій системі або передана у будь-якій формі чи будь-якими
засобами — електронними, механічними, копіюванням, записом або іншим
чином — без попереднього письмового дозволу корпорації Seiko Epson. У зв'язку
з використанням інформації, що міститься в цьому документі, не передбачено
жодної відповідальності за патентами. Аналогічним чином, компанія не бере на
себе відповідальність за будь-які збитки, що можуть виникнути в результаті
використання інформації, яка міститься в цьому документі.
Ані корпорація Seiko Epson Corporation, ані її дочірні підприємства не несуть
перед покупцем цього виробу відповідальності за збитки, втрати або витрати,
яких покупець чи стороння особа зазнали через: нещасний випадок,
використання цього виробу не за призначенням, зловживання виробом або
внесення несанкціонованих змін, ремонт чи зміни цього виробу або (за винятком
США) недотримання вказівок Seiko Epson Corporation щодо експлуатації й
технічного обслуговування.
Корпорація Seiko Epson Corporation не несе відповідальності за будь-які збитки
чи проблеми, що виникли внаслідок використання будь-яких функцій чи будьяких витратних виробів, крім визначених корпорацією Seiko Epson як
оригінальні продукти Epson або схвалені продукти Epson.
Вміст цього посібника може бути змінено чи оновлено без повідомлення.
Ілюстрації, наведені в цьому посібнику, і реальний зовнішній вигляд проектора
можуть дещо різнитися.

Загальне повідомлення
XGA — це торгова марка або зареєстрована торгова марка корпорації
International Business Machines.
Mac та Mac OS — це зареєстровані торгові марки корпорації Apple Inc.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint та емблема Windows — це
торгові марки або зареєстровані торгові марки корпорації Майкрософт у США та
(або) інших країнах.

11

Інші назви продуктів використовуються у цьому документі тільки для
ідентифікації й можуть бути торговими марками відповідних власників. Epson
відмовляється від усіх прав на ці торгові марки.

Авторські права на програмне забезпечення
У цьому виробі використовується безкоштовне програмне
забезпечення, а також програмне забезпечення, права на яке належать
вказаній компанії.
ZSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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