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Symboler Anvendt i Denne Vejledning
Sikkerhedssymboler
Projektoren og dens manualer bruger grafiske symboler og mærkater til at vise, hvordan produktet bruges på en sikker måde.
Læs og følg omhyggeligt instruktionerne, der er mærket med disse symboler og mærkater, for at undgå skader på personer og genstande.

Advarsel
Forsigtig

Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medføre personskade og endda dødsfald.

Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forårsage personskade eller fysiske skader i forbindelse med forkert
håndtering.

Angivelse af generel information
Dette mærkat angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstrækkelig forsigtighed.

Bemærk
Dette mærkat angiver yderligere oplysninger, som kan være nyttige at vide om et emne.
[Knappens navn]
Navn på menu/indstilling

Angiver navnet på knapperne på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Eksempel: [Esc]-knap
Angiver navne på menuer og indstillinger på projektoren.
Eksempel:
Vælg menuen Billede
s Billede > Avanceret
Dette mærkat angiver links til de relaterede sider.

s

Dette mærkat angiver projektorens aktuelle menutrin.

g Relevante links
• "Sådan søger du efter oplysninger i manualen" s.6

Sådan søger du efter oplysninger i manualen
Du kan søge i PDF-manualen vha. søgeord, eller du kan hoppe direkte til
bestemte afsnit vha. bogmærkerne. Du kan også udskrive netop de sider, du
ønsker. Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger en PDF-manual, du har
åbnet i Adobe Reader X på din computer.
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• Mac OS: Hold kommando-knappen nede og tryk på ←.

g Relevante links
• "Søgning med et søgeord" s.6
• "Sådan hopper du direkte fra bogmærker" s.6
• "Sådan udskriver du kun de sider, du ønsker" s.6

Søgning med et søgeord
Klik på Rediger > Avanceret søgning. Indtast søgeordet (tekst) for
oplysninger, du vil finde i søgevinduet, og klik derefter på Søg. Søgeresultater
vises som en liste. Klik på et af de viste resultater for at hoppe til den
pågældende side.

Sådan udskriver du kun de sider, du ønsker
Du kan fremfinde og udskrive de sider, du ønsker. Klik på Udskriv i menuen
Filer, og angiv herefter de sider, du vil udskrive, i Sider i Sider til
udskrivning.
• For at angive en sammenhængende række af sider, skal du indtaste en
bindestreg imellem start- og slutsiden.
Eksempel: 20-25
• For at angive sider, der ikke er fortløbende, skal du adskille dem med
komma.
Eksempel: 5, 10, 15

Sådan hopper du direkte fra bogmærker
Klik på en titel for at hoppe til den pågældende side. Klik på + eller > for at
vise de underliggende titler i det pågældende afsnit. For at vende tilbage til
den foregående side skal du foretage følgende handlinger på tastaturet.
• Windows: Hold Alt nede og tryk på ←.

Introduktion til softwareprogrammerne Epson iProjection
Se oplysningerne her for at lære mere om softwaren Epson iProjection.
g Relevante links
• "Funktioner i Epson iProjection" s.8

Funktioner i Epson iProjection
Epson iProjection er en software, der giver dig mulighed for at holde
interaktive møder eller lektioner ved at fremvise billeder fra
netværksprojektorer. Du kan vælge mellem mange forskellige
fremvisningsmuligheder i henhold til dit miljø.
g Relevante links
• "Tilslutning til forskellige enheder" s.8
• "Projicering af fire skærme" s.8
• "Skift mellem præsentator og projiceringsplaceringer" s.9
• "Moderatorfunktion" s.9
• "Skærmfordeling og visning af miniaturebilleder" s.10
• "Nem projicering via netværk med et USB-flashdrev (kun i Windows)" s.10

Tilslutning til forskellige enheder
Du kan tilslutte op til 50 enheder samtidigt til en projektor, som fx
computere, smartphones og tabletter, vha. Epson iProjection. (Du kan tilslutte
op til 4 enheder på samme tid).
Du kan også holde fjernmøder over et netværk ved samtidig at projicere det
samme billede på op til fire projektorer på netværket.
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g Relevante links
• "Tilslutning til flere projektorer (Spejling)" s.42
• "Forbindelsesmetoder" s.20

Projicering af fire skærme
Du kan vise op til fire skærme på samme tid på separate projiceringer, som er
nyttigt både i erhvervslivet og i uddannelsesmiljøet.
Du kan f.eks. sammenligne og analysere data, mens du på samme tid
projicerer skærme fra flere enheder. I et undervisningsmiljø kan du projicere
undervisningsmateriale på en del af skærmen og elevernes svar eller arbejde
på en anden, hvilket giver bedre pædagogiske muligheder.

Funktioner i Epson iProjection
g Relevante links
• "Ændring af antallet af projicerede skærme" s.34

Skift mellem præsentator og projiceringsplaceringer
Med Epson iProjection kan du nemt ændre den skærm, der projiceres, samt
dens placering ved blot at trække og slippe brugernavne i paneler på
projektionsstyreskærmen.
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Moderatorfunktion
Når du bruger moderatorfunktion, har kun én person rollen som moderator,
og det er kun denne, der kan styre den projicerede skærm. Denne funktion er
velegnet til møder, hvor en af brugerne er moderatoren og de andre brugere
er deltagere, og det er moderatoren, der skal styre den projicerede skærm.
Dette kan også være nyttigt i et klasseværelse, hvor moderatoren skal styre
undervisningen uden afbrydelse.

Brugere på samme netværk kan dele projektoren med de andre brugere uden
at skulle skifte kabel, hvilket giver alle brugere mulighed for at skiftes til at
præsentere.

Denne funktion er kun tilgængelig på understøttede modeller.
Styringsskærmen findes i Standardudgave af softwaren.

a
g Relevante links
• "Skift mellem præsentatorer" s.35
• "Ændring af projiceringsplaceringen" s.36

a
g Relevante links
• "Skift mellem moderatorer" s.45
• "Forbindelsesmetoder" s.20

Funktioner i Epson iProjection
Skærmfordeling og visning af miniaturebilleder
Det er muligt af fordele den aktuelle projicerede skærm til deltagernes
enheder. Deltagerne kan derefter føje notater til de modtagne billeder med
tegnesoftwaren, som moderatoren kan se som miniaturebilleder. Denne
funktion er velegnet til miljøer, hvor moderatoren ønsker at give deltagerne
spørgsmål, som de skal svare på, og derefter vælge hvilke svar eller ideer, der
skal vises som svar.
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Nem projicering via netværk med et USB-flashdrev
(kun i Windows)
Du kan bruge et almindeligt USB-flashdrev som USB-nøgle til at overføre
projektorens netværksoplysninger til en Windows-computer. Ved at oprette
en USB-nøgle kan du hurtigt projicere billeder fra netværksprojektoren.
Når du skifter præsentationsværten, kan du skifte den projicerede skærm ved
at tilslutte USB-nøglen til en ny præsentationsværts computer.

a
Denne funktion er kun tilgængelig på understøttede modeller.

a
g Relevante links
• "Sådan udsendes den projicerede skærm" s.46
• "Sådan projiceres deltagernes skærm ved brug af miniaturebilleder" s.47

• Denne funktion er kun tilgængelig på understøttede modeller. Se
Brugerhåndbog til projektoren for yderligere oplysninger.
• Du kan ikke bruge USB-nøglen som et trådløst LAN-modul til
projektoren.

g Relevante links
• "Tilslutning til en netværksprojektor med et USB-flashdrev (kun i
Windows)" s.40

Sådan indstilles softwaren for første gang
Følg disse instruktioner, inden du forbinder en computer til projektoren via et netværk.
g Relevante links
• "Installation af softwaren" s.12
• "Sådan vælges projektorens netværksindstillinger" s.15

Installation af softwaren
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Installer softwaren Epson iProjection ved at downloade den på Epsons
websted.

a

Krav

• Hvis det valgte sprog til installationen er et andet end i det anvendte
operativsystem, vises skærmbillederne muligvis ikke korrekt.
• Hvis en tidligere version af denne software eller EasyMP PC
Projection er installeret på computeren, skal du først afinstallere den,
og derefter installere Epson iProjection.

Windows

Mac

Operativsystem

Windows 7
• Ultimate (32- og 64-bit)
• Enterprise (32- og 64-bit)
• Professional (32- og 64-bit)
• Home Premium (32- og 64bit)
• Home Basic (32-bit)
• Starter (32-bit)

OS X
• 10.11.x (64-bit)

Windows 8
• Windows 8 (32- og 64-bit)
• Windows 8 Pro (32- og 64-bit)
• Windows 8 Enterprise (32- og
64-bit)

macOS
• 10.12.x (64-bit)
• 10.13.x (64-bit)
• 10.14.x (64-bit)
• 10.15.x (64-bit)

Windows 10
• Windows 10 Home (32- og 64bit)
• Windows 10 Pro (32- og 64bit)
• Windows 10 Enterprise (32- og
64-bit)

Systemkrav til Epson iProjection

Krav

Mac

Windows 8.1
• Windows 8,1 (32- og 64-bit)
• Windows 8,1 Pro (32- og 64bit)
• Windows 8.1 Enterprise (32og 64-bit)

g Relevante links
• "Systemkrav til Epson iProjection" s.12
• "Udgaver af Epson iProjection" s.13
• "Sådan installeres Epson iProjection (Windows)" s.13
• "Sådan installeres Epson iProjection (Mac)" s.13
• "Sådan henter du den nyeste softwareversion" s.82

Din computer skal opfylde følgende systemkrav for at kunne bruge Epson
iProjection-softwaren.

Windows

CPU

Intel Core2Duo eller hurtigere
(Intel Core i3 eller hurtigere
anbefales)

Hukommelse

2GB eller mere
(4GB eller mere anbefales)

Intel Core2Duo eller
hurtigere
(Intel Core i5 eller hurtigere
anbefales)

Plads på harddisk 50 MB eller mere
Skærm

a

Opløsning på mellem 800 × 600 (SVGA) og 1920 × 1200
(WUXGA)
16-bit farve eller højere (ca. 32.000 skærmfarver)
Det garanteres ikke at Windows 7 kan bruges uden installerede
servicepakker.

Installation af softwaren
g Relevante links
• "Krav for Udvidet skærm (kun i Windows 10)" s.13

Krav for Udvidet skærm (kun i Windows 10)
Med funktionen Udvidet skærm i dit styresystem, kan du bruge en anden
skærm på din computerskærm end skærmen, som du projicere fra din
projektor.
For at bruge funktionen Udvidet skærm, skal din computer opfylde følgende
systemkrav.
Krav

Beskrivelse

Operativsystem

Windows 10, version 1803 eller nyere

CPU

4. Generation Intel Core i-serien eller hurtigere

Understøttet skærmopløsning
(både på computerskærmen og
projektoren)

•
•
•
•

a

1920 × 1200
1920 × 1080
1280 × 800
1024 × 768

• Når interaktive projektorfunktioner bruges over et netværk, skal du
være en primær og sekundær skærm.
• For at bruge interaktive projektorfunktioner over et netværk som en
udvidet skærm, skal du sørge for følgende:
• Brug Windows Kontrolpanel > Indstillinger for tablet-pc til at
indstille pennen og skærmen til projicering
• Vælg den samme opløsning på den primære skærm og den udvidet
skærm

Udgaver af Epson iProjection
Du kan vælge hvilken softwareudgave, der skal installeres, som passer til din
rolle i projiceringsmiljøet.
• Standardudgave
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Her kan du bruge alle funktionerne i Epson iProjection.
Som moderator kan du styre det projicerede billede og funktionerne.
• Deltagerudgave
Du kan kun oprette forbindelse til projektoren som en deltager i
moderatorfunktionen, og det er ikke muligt at styre de projicerede billeder.

a

Hvis du ønsker at skifte udgave, skal du afinstallere software og
installere den igen.

Sådan installeres Epson iProjection (Windows)
Sådan installeres Epson iProjection på din computer.

a

• Du skal have administratorrettigheder for at kunne installere
softwaren.
• Du skal først installere Microsoft .NET Framework 4.5, før du
installere softwaren Epson iProjection.

a Tænd computeren.
b Sørg for at alle programmer er lukket.
c Download softwaren på Epson's hjemmeside.
d Følg vejledningen på skærmen for at installere.
Sådan installeres Epson iProjection (Mac)
Sådan installeres Epson iProjection på din computer.

a Tænd computeren.

Installation af softwaren

b Sørg for at alle programmer er lukket.
c Download softwaren på Epson's hjemmeside.
d Følg vejledningen på skærmen for at installere.
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Sådan vælges projektorens netværksindstillinger
Følg disse instruktioner for at vælge en forbindelsesmetode mellem en
computer og projektoren, og opsæt herefter projektoren.
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• Sådan oprettes en direkte forbindelse mellem projektoren og en computer
via trådløs kommunikation: Brug Lynforbindelsestilstand.

g Relevante links
• "Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags netværksmiljøer" s.15
• "Anbefalet trådløst miljø til Multi PC-projektion" s.16
• "Opsætning af en projektor til at forbinde i Lynforbindelsestilstand" s.16
• "Opsætning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand
(Trådløs)" s.17
• "Opsætning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand
(Kabel)" s.18

Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags
netværksmiljøer
Du kan vælge et forbindelsesindstilling, der passer til dit netværksmiljø.
Se hvordan projektoren er forbundet til netværkssystemet (trådløst eller med
kabel), og find kommunikationsstien fra computeren til projektoren.
Nogle forbindelsesmetoder vil muligvis ikke være tilgængelige, afhængig af
din projektor. Se Brugerhåndbog til projektoren for yderligere oplysninger.

• Sådan oprettes en forbindelse mellem projektoren og en computer via en
trådløst netværkssystem: Brug den Avanceret forbindelsestilstand.

Sådan vælges projektorens netværksindstillinger
• Sådan oprettes en forbindelse mellem projektoren og en computer via et
kabelforbundet netværkssystem: Brug den Avanceret forbindelsestilstand.
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• Brug eventuelt en trådløs LAN-controller til at forbedre forbindelsernes
stabilitet.
• Brug et adgangspunkt, der understøtter 802.11n.
Kontakt din netværksadministrator for at få hjælp til at konfigurere de
trådløse forbindelser.

a

Hvis din projektor understøtter en kabelforbundet LAN-forbindelse,
anbefaler vi at du bruger en kabelforbundet forbindelse, hvis du
forbinder flere enheder til projektoren.

Opsætning af en projektor til at forbinde i
Lynforbindelsestilstand
For at forbinde en computer direkte til projektoren via et trådløst netværk,
skal du vælge netværksindstillingerne både på computeren og på projektoren.

Anbefalet trådløst miljø til Multi PC-projektion

a
Hvis der forbindes flere enheder til en projektor med
lynforbindelsestilstanden, anbefaler vi at antallet begrænses til seks eller
derunder, så der ikke opstår problemer med projiceringen. Antallet af
enheder, der kan forbindes til en projektor på samme tid, afhænger af den
trådløse forbindelse.
Hvis du forbinder en projektor et trådløst LAN-netværk og forbinder flere
enheder trådløst ved brug af den avancerede forbindelsestilstand, bedes du
bemærke følgende anbefalinger.
• Konfigurér flere adgangspunkter, så ét af disse kan oprette forbindelse til op
til 10-20 enheder. Se i brugsanvisningen til adgangspunktet for yderligere
oplysninger om det maksimale antal af enheder, der kan tilsluttes.
• Når du bruger flere adgangspunkter, kan du tildele forskellige kanaler til
hvert adgangspunkt og bruge forskellige adgangspunkter til projektorens
forbindelse og computerens forbindelse.

Indstillingerne er forskellige, afhængig af din projektor. Se
Brugerhåndbog til projektoren for yderligere vejledninger.

de nødvendige indstillinger, for at forbinde din computer til det
a Juster
trådløse LAN-netværk. For yderligere oplysninger bedes du venligst se
dokumentationen, der følger med din computer.

den trådløse LAN-enhed i projektoren, hvis nødvendigt. Se
b Installer
Brugerhåndbog til projektoren for yderligere vejledninger.
c Tænd for projektoren.
på knappen [Menu] på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet,
d Tryk
vælg menuen Netværk.
e Slå trådløst LAN til.

Sådan vælges projektorens netværksindstillinger
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en af disse indstillinger, for at forbinde projektoren til
f Vælg
computeren med trådløs kommunikation. Indstillingerne er forskellige,
afhængig af din projektor.
• Slå Enkel AP til.
• Vælg Hurtig under Tilslutningstilstand.
andre indstillinger i henhold til dit netværk. Se Brugerhåndbog til
g Juster
projektoren for yderligere vejledninger.
sikkerhedsindstillingerne. Spørg din netværksadministrator,
h Vælg
hvordan du vælger de rigtige indstillinger.
i Når du har valgt indstillingerne, skal du gemme dem og lukek menuen.
g Relevante links
• "Sådan oprettes en direkte forbindelse mellem projektoren og en computer
ved brug af trådløs kommunikation" s.21

a

For at konfigurere en netværksforbindelse, henvises eventuelt der
til dokumenterne, der fulgte med din computer eller
netværksadapter.

den trådløse LAN-enhed i projektoren, hvis nødvendigt. Se
c Installer
Brugerhåndbog til projektoren for yderligere vejledninger.
d Tænd for projektoren.
på knappen [Menu] på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet,
e Tryk
vælg menuen Netværk.
f Slå trådløst LAN til.
en af disse indstillinger, for at forbinde projektoren til et trådløst
g Vælg
LAN-netværk. Indstillingerne er forskellige, afhængig af din projektor.
• Slå Enkel AP fra.
• Vælg Avanceret under Tilslutningstilstand.

Opsætning af en projektor til at forbinde i Avanceret
forbindelsestilstand (Trådløs)
For at forbinde en computer til projektoren med et trådløst LAN-netværk,
skal du vælge netværksindstillingerne både på computeren og på projektoren.

a

Indstillingerne er forskellige, afhængig af din projektor. Se
Brugerhåndbog til projektoren for yderligere vejledninger.

din netværksadministrator og noter indstillingerne for
a Kontakt
adgangspunktet, såsom SSID'et og sikkerhedsindstillingerne.
b Forbind computeren til netværket.

andre indstillinger i henhold til dit netværk. Se Brugerhåndbog til
h Juster
projektoren for yderligere vejledninger.
sikkerhedsindstillingerne i henhold til dit netværk. Spørg din
i Juster
netværksadministrator, hvordan du vælger de rigtige indstillinger.
j Når du har valgt indstillingerne, skal du gemme dem og lukek menuen.
g Relevante links
• "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et
netværkssystem" s.24

Sådan vælges projektorens netværksindstillinger
Opsætning af en projektor til at forbinde i Avanceret
forbindelsestilstand (Kabel)
For at forbinde en computer til projektoren med et kabelbaseret LANnetværk, skal du vælge netværksindstillingerne både på computeren og på
projektoren.
din netværksadministrator og kontroller, at DHCP er
a Kontakt
tilgængeligt i det aktuelle netværk.

a

Hvis DHCP ikke er tilgængelig, skal du notere følgende værdier,
der er tilgængelige for din projektor.
• IP-adresse
• Undernetmaske
• Gateway-adresse

b Forbind computeren til netværket.
a

For at konfigurere en netværksforbindelse, henvises eventuelt der
til dokumenterne, der fulgte med din computer eller
netværksadapter.

c Tilslut et LAN-kabel til projektoren.
d Tænd for projektoren.
på knappen [Menu] på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet,
e Tryk
vælg menuen Netværk.
disse IP-indstillinger til dit kabelforbundet LAN-netværk, hvis
f Vælg
nødvendigt.
• DHCP er tilgængelig: Indstil DHCP til Til.
• DHCP er ikke tilgængelig: Indstil DHCP til Fra, og indtast eventuelt
projektorens IP-adresse, undernetmaske og gateway-adresse.
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g Når du har valgt indstillingerne, skal du gemme dem og lukek menuen.
g Relevante links
• "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et
netværkssystem" s.24

Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder
Følg disse instruktioner for at oprette en forbindelse mellem computeren og projektoren over et netværk, og for at projicere billeder fra din computerskærm.
Sørg for at du allerede har installeret softwaren, og valg en forbindelsestilstand til projektoren.
g Relevante links
• "Forbindelsesmetoder" s.20
• "Valg af søgemetode" s.27
• "Styring af den projicerede skærm" s.33
• "Afbrydelse af forbindelsen" s.37
• "Installation af softwaren" s.12
• "Sådan vælges projektorens netværksindstillinger" s.15

Forbindelsesmetoder
Her kan du vælge en passende forbindelsesmetode til at forbinde computeren
og projektoren via et netværk, afhængigt af hvilket møde du skal holde.
g Relevante links
• "Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags møder" s.20
• "Sådan oprettes en direkte forbindelse mellem projektoren og en computer
ved brug af trådløs kommunikation" s.21
• "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et
netværkssystem" s.24

Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags
møder
Du kan vælge den forbindelsesmetode, der passer bedst til dit møde.
Beslut hvordan du ønsker at holde dit møde. Fremgangsmåden er forskellig,
afhængigt af hvilken forbindelsesmetode du har valgt.

a

Nogle forbindelsesmetoder vil muligvis ikke være tilgængelige,
afhængig af din projektor. Se Brugerhåndbog til projektoren for
yderligere oplysninger.
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• Alle brugere kan styre den projicerede skærm og har mulighed for at være
præsentator. (Der kan holdes diskussioner og brugerne kan kommunikere
sammen, f.eks. i et erhvervsmiljø.)

Forbindelsesmetoder
• Kun én bruger er moderator, og denne har fuld kontrol over mødet ved
brug af moderatorfunktionen. (F.eks i et klasselokale, hvor der undervises
via deltagernes computerskærme.)
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Sådan oprettes en direkte forbindelse mellem
projektoren og en computer ved brug af trådløs
kommunikation
Når din projektor er indstillet som angivet nedenfor, kan projektoren
forbindes direkte til en computer via trådløs kommunikation, så
computerskærmen projiceres.
• Den trådløse LAN-enhed er enten installeret i projektoren eller projektoren
har indbyggede trådløse LAN-moduler.
• Vælg en af disse indstillinger, for at forbinde projektoren til computeren
med trådløs kommunikation. Indstillingerne er forskellige, afhængig af din
projektor.
• Slå Enkel AP til.
• Vælg Hurtig under Tilslutningstilstand.

a

a

For at starte et møde med moderatorfunktionen, skal én bruger
oprette forbindelse til projektoren som moderator, og de andre
brugere skal oprette forbindelse til projektoren som deltagere.

g Relevante links
• "Skift mellem moderatorer" s.45
• "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et
netværkssystem" s.24

• Hvis du bruger Deltagerudgave af softwaren, skal projektoren og
computeren forbindes via et netværkssystem.
• Hvis der oprettes en direkte forbindelse mellem projektoren og
computeren via trådløs kommunikation, afbrydes en eventuel
forbindelse mellem computeren og et adgangspunkt.
• Sørg for at slå computerens trådløse kommunikation til.

på knappen [LAN], eller på knappen [Source Search] på
a Tryk
fjernbetjeningen for at indstille indgangskilden til LAN.

Forbindelsesmetoder
Du kan se netværksoplysningsskærmen.

22

c Vælg Lynforbindelsestilstand og klik derefter på OK.

softwaren Epson iProjection.
b Start
• Windows 7: Klik på Start, vælg Programmer (eller Alle

programmer), EPSON Projector, Epson iProjection og klik på
Epson iProjection Ver.X.XX.

• Windows 8 og Windows 8.1: Åbn skærmen Apps, og vælg Epson
iProjection Ver.X.XX.
• Windows 10: Vælg Start og derefter EPSON Projector og derefter
Epson iProjection.
• Mac: Dobbeltklik på Epson iProjection i mappen Programmer.

a

Du kan også oprette en genvej og bruge den til at starte Epson
iProjection, og til automatisk at søge efter gemte projektorer.

efter projektoren på en af de følgende måder.
d Søg
• Automatisk søgning: Søger automatisk efter projektoren.
• Profil: Søger efter projektoren vha. en tidligere gemt profil.
Søgeresultatet for projektoren vises.
projektoren, som du ønsker at oprette forbindelse til på
e Vælg
Projektorliste, og vælg derefter en af følgende muligheder.
• Hvis du ønsker at alle brugerne skal kunne bruge
moderatorfunktionen: Sørg for at Opret forbindelse som Moderator
eller deaktiver afbrydelse af forbindelsen ikke er valg, og klik
derefter på Deltag.
• Du er moderatoren, og du ønsker ikke at andre brugere kan afbryde
moderatorfremvisningen: Vælg Opret forbindelse som Moderator

Forbindelsesmetoder
eller deaktiver afbrydelse af forbindelsen, og klik derefter på
Deltag.

a

• Moderatorfunktionen er kun tilgængelig på understøttede
modeller, og findes kun i Standardudgave af softwaren.
• Når en bruger opretter forbindelse som moderator, slås
moderatorfunktionen automatisk til.

Hvis Projektornøgleord er indstillet til Til i Adgskode moderator i
projektorindstillingerne, vises skærmen til indtastning af
adgangskoden.
kodeord til projektoren, der vises på en skærm, og tryk derefter
f Indtast
på OK.
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følgende dialogboks vises, skal du indtaste adgangskoden til
g Når
projektoren, og klik derefter på Tilslut.

Forbindelsesmetoder

a
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Hvis du vælger Gem adgangssætningen, og vis ikke denne
dialogboks igen, gemmes projektorens SSID og adgangskode på
computeren, og denne dialogboks vises ikke næste gang
forbindelsen oprettes. Du behøver ikke at indtaste adganskoden
igen.
Hvis projektorens adgangskode ikke er blevet ændret fra
standardkoden, vises følgende dialogboks. Ændr adgangskoden i
projektormenuen Netværk.

det projicerede billede fra styreskærmen ved at klikke på knappen
værktøjslinjen.

a

på

• Når forbindelsen er etableret, skifter indgangskilden på projektoren
automatisk til LAN, hvis intet andet signal modtages. Hvis
indgangskilden ikke automatisk skifter til LAN, skal du trykke på
knappen [LAN] eller på knappen [Source Search] på
fjernbetjeningen.
• Den viste værktøjslinje varierer afhængigt af forbindelsesmetoden og
versionen af denne software.
• Hvis du bruger moderatorfunktionen, er det kun moderatoren, der
kan styre den projicerede skærm.

g Relevante links
• "Opsætning af en projektor til at forbinde i Lynforbindelsestilstand" s.16
• "Afbrydelse af forbindelsen" s.37
• "Valg af søgemetode" s.27
• "Styring af den projicerede skærm" s.33
• "Søgning efter netværksprojektorer vha. en genvej" s.39

Når en forbindelse oprettes, projiceres computerskærmen, og følgende
værktøjslinje vises på computerskærmen.

Oprettelse af forbindelse til projektoren med
softwaret via et netværkssystem
Når din projektor er sat op som angivet nedenfor, kan du forbinde den med
en computer over et netværk ved hjælp af Epson iProjection.
• Den trådløse LAN-enhed installeres, hvis en projektor ikke har nogen
indbygget LAN-moduler (kun på trådløse netværker).
• Vælg en af disse indstillinger, for at forbinde projektoren til et trådløst
LAN-netværk. Indstillingerne er forskellige, afhængig af din projektor.

Computerskærmen til brugeren, der først opretter forbindelse, vises i fuld
skærm. Brugere der senere opretter forbindelse kan projicere deres egen
skærm ved at klikke på knappen

på værktøjslinjen, eller de kan styre

• Slå Enkel AP fra.
• Vælg Avanceret under Tilslutningstilstand.
• Et LAN-kabel tilsluttes projektoren (kun til kabelnetværk).

Forbindelsesmetoder
Sørg for at du også forbinder en computer til netværket.
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c Vælg Avanceret forbindelsestilstand, og klik derefter på OK.

a
på knappen [LAN], eller på knappen [Source Search] på
a Tryk
fjernbetjeningen for at indstille indgangskilden til LAN.
Du kan se netværksoplysningsskærmen.

softwaren Epson iProjection.
b Start
• Windows 7: Klik på Start, vælg Programmer (eller Alle

programmer), EPSON Projector, Epson iProjection og klik på
Epson iProjection Ver.X.XX.

• Windows 8 og Windows 8.1: Åbn skærmen Apps, og vælg Epson
iProjection Ver.X.XX.
• Windows 10: Vælg Start og derefter EPSON Projector og derefter
Epson iProjection.
• Mac: Dobbeltklik på Epson iProjection i mappen Programmer.

a

Du kan også oprette en genvej og bruge den til at starte Epson
iProjection, og til automatisk at søge efter gemte projektorer.

efter projektoren på en af de følgende måder.
d Søg
• Automatisk søgning: Søger automatisk efter projektoren.
• Manuel søgning: Søger efter projektoren enten vha. en IP-adresse
eller et projektornavn.
• Profil: Søger efter projektoren vha. en tidligere gemt profil.
Søgeresultatet for projektoren vises.
projektoren, som du ønsker at oprette forbindelse til på
e Vælg
Projektorliste, og vælg derefter en af følgende muligheder.
• Hvis du ønsker at alle brugerne skal kunne bruge
moderatorfunktionen: Sørg for at Opret forbindelse som Moderator
eller deaktiver afbrydelse af forbindelsen ikke er valg, og klik
derefter på Deltag.
• Du er moderatoren, og du ønsker ikke at andre brugere kan afbryde
moderatorfremvisningen: Vælg Opret forbindelse som Moderator

Forbindelsesmetoder
eller deaktiver afbrydelse af forbindelsen, og klik derefter på
Deltag.
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Når en forbindelse oprettes, projiceres computerskærmen, og følgende
værktøjslinje vises på computerskærmen.

Computerskærmen til brugeren, der først opretter forbindelse, vises i fuld
skærm. Brugere der senere opretter forbindelse kan projicere deres egen
skærm ved at klikke på knappen
på værktøjslinjen, eller de kan styre
det projicerede billede fra styreskærmen ved at klikke på knappen
på
værktøjslinjen.

a
a

• Moderatorfunktionen er kun tilgængelig på understøttede
modeller, og findes kun i Standardudgave af softwaren.
• Når en bruger opretter forbindelse som moderator, slås
moderatorfunktionen automatisk til.

Hvis Projektornøgleord er indstillet til Til i Adgskode moderator i
projektorindstillingerne, vises skærmen til indtastning af
adgangskoden.
kodeord til projektoren, der vises på en skærm, og tryk derefter
f Indtast
på OK.

• Når forbindelsen er etableret, skifter indgangskilden på projektoren
automatisk til LAN, hvis intet andet signal modtages. Hvis
indgangskilden ikke automatisk skifter til LAN, skal du trykke på
knappen [LAN] eller på knappen [Source Search] på
fjernbetjeningen.
• Den viste værktøjslinje varierer afhængigt af forbindelsesmetoden og
versionen af denne software.
• Hvis du bruger moderatorfunktionen, er det kun moderatoren, der
kan styre den projicerede skærm.

g Relevante links
• "Opsætning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand
(Trådløs)" s.17
• "Opsætning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand
(Kabel)" s.18
• "Afbrydelse af forbindelsen" s.37
• "Valg af søgemetode" s.27
• "Styring af den projicerede skærm" s.33
• "Søgning efter netværksprojektorer vha. en genvej" s.39

Valg af søgemetode
Her kan du vælge hvilken søgemetode, som du ønsker at bruge til at søge efter
en projektor afhængig af status eller placering af projektoren, som du ønsker
at oprette forbindelse til.
g Relevante links
• "Søgemetoder" s.27
• "Automatisk søgning efter Netværksprojektorer" s.27
• "Søgning efter netværksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn" s.28
• "Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil" s.28

27

Automatisk søgning efter Netværksprojektorer
Du kan automatisk søge efter tilgængelige projektorer på netværket, hvis
billeder herefter kan projiceres ved blot at vælge projektoren.
Klik på Automatisk søgning på søgeskærmen.

Søgemetoder
Du kan bruge en af følgende metoder til at søge efter projektoren, du ønsker
at oprette forbindelse til. Vælg den bedste metode afhængigt af dit miljø.
• Automatisk søgning efter Netværksprojektorer
Du kan automatisk søge efter tilgængelige projektorer på netværket.
Søgeresultater varierer afhængigt af din forbindelsestilstand.
• Lynforbindelsestilstand: Viser SSID'erne til de tilgængelige projektorer.
• Avanceret forbindelsestilstand: Viser tilgængelige projektorer på
netværket. Der søges kun på det samme undernet. Projektorer på andre
undernet vises ikke i søgeresultaterne.
• Søgning efter netværksprojektorer med en IP-adresse eller et projektornavn
Hvis projektoren, som du ønsker at oprette forbindelse til ikke findes
automatisk, kan du søge efter den ved at angive dens IP-adresse eller
projektornavn. Ved at indtaste IP-adresserne, kan du også søge efter
projektorer på fjernsteder på et andet undernet.
• Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil
Du kan gemme oplysningerne om en netværksprojektor som en profil, som
herefter kan bruges til at søge efter den samme projektor i stedet for at du
skal indtaste projektoroplysningerne hver gang du søger. En projektor kan
findes hurtigt ved at oprette en gruppe profiler for hvert sted, hvor en
projektor er stillet op, og styre dem med mapper.

Søgeresultatet vises.
Hvis du klikker på Opdater, vises den nyeste information.
Hvis du ikke kan finde nogen projektorer, kan du prøve en af de andre
søgemetoder.
g Relevante links
• "Søgemetoder" s.27
• "Søgning efter netværksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn" s.28
• "Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil" s.28

Valg af søgemetode
Søgning efter netværksprojektorer med en IPadresse eller et projektornavn
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IP-adressen eller projektornavnet til projektoren, som du vil
b Indtast
oprette forbindelse til, og klik derefter på Søg.

Hvis projektoren, som du ønsker at oprette forbindelse til ikke findes
automatisk, kan du søge efter den vha. dens IP-adresse eller projektornavn.
Manuel søgning kan kun bruges på Avanceret forbindelsestilstand.

a

a Klik på Manuel søgning på søgeskærmen.

Søgeresultatet vises.

Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en
profil
Du kan gemme oplysninger om en netværksprojektor som en profil, hvorefter
du kan søge efter denne profil, så du ikke hver gang skal indtaste
oplysningerne om projektoren.
g Relevante links
• "Profiler til søgning" s.29
• "Søgning efter profiler" s.29
• "Registrering af en profil" s.29
• "Eksportering af en profil" s.31
• "Importering af en profil" s.31
• "Deling af en profil over et netværk" s.31

Valg af søgemetode
Profiler til søgning
Du kan gemme oplysninger om en netværksprojektor som en profil. En profil
er en fil, der indeholder alle oplysninger om projektoren, såsom
projektornavn, IP-adresse og SSID. Ved at bruge en profil, kan du nemt søge
efter gemte projektorer, i stedet for at skulle indtaste oplysningerne om
projektoren.
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skal du dobbeltklikke på mappen eller på projektorikonet til
b Pådenlisten
ønskede profil.

Du kan eksportere den gemte profil, så du kan oprette en sikkerhedskopi,
hvorefter den kan importeres lokalt, så du nemt søge efter en projektor på en
anden computer. Du kan også dele den eksporterede profil over et netværk, så
andre brugere nemt kan søge efter en projektor.

Søgning efter profiler
Du kan angive en profil, som bruges til at søge efter en gemt projektor, så du
ikke behøver at indtaste projektoroplysningerne, hver gang du søger.

a Klik på Profil på søgeskærmen.
Søgeresultatet vises.
g Relevante links
• "Registrering af en profil" s.29

Registrering af en profil
Når du har søgt efter en projektor, kan du gemme dens oplysninger som en
profil, og bruge et navn, som du kan huske, så du nemt kan søge efter den
senere.

a

Du kan ikke registrere en profil under mappen Delt profil på
søgeskærmen.

projektorerne vises på søgeskærmen, skal du gøre et af følgende.
a Mens
• Registrér projektorer, der er vist i Liste over tilsluttede projektorer:
Klik på Registrer.

Valg af søgemetode
• Registrér en specifik projektor: Højreklik på projektoren, du ønsker
at registrere, på Projektorliste, og klik herefter på Tilføj emne til
profil.
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Projektorfilnavn, og vælg eller opret mappen, hvor du ønsker
b Indtast
at gemme profilen. Klik herefter på OK.

• Registrér alle projektorer, der er fundet i søgningen: Højreklik på en
af projektorerne på Projektorliste, og vælg derefter Tilføj alle til
profil.

Skærmen Gem vises.
Profilen er registreret og projektoroplysningerne er gemt i profilen.

a

• Mappestrukturen kan have en dybde på seks mapper.
• Klik på Opret ny mappe, hvis du vil oprette en ny mappe.
• For at registrere en bestemt projektor, skal du trække den fra
Projektorliste til mappen under Profil.
• Du kan trække og slippe profiler og mapper for at ændre
mappestrukturen.

Valg af søgemetode
Eksportering af en profil
Du kan eksportere en profil og dele den med andre brugere, så de nemt kan
søge efter projektorer og deltage i et møde.

a

Det er ikke muligt at eksportere profilerne i mappen Delt profil på
søgeskærmen.

søgeskærmen skal du højreklikke på mappen, der indeholder den
a Påprofil,
som du ønsker at dele under Profil, og derefter klikke på
Eksporter.

Skærmen Gem som vises.
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søgeskærmen skal du højreklikke på mappen, som du ønsker at
a Påimportere
profilen til under Profil, og derefter klikke på Importer.
Skærmen Åbn vises.

b Vælg profilen (.mplist), og klik derefter på Åbn.
Profilen importeres lokalt.
g Relevante links
• "Eksportering af en profil" s.31

Deling af en profil over et netværk

hvor du ønsker at gemme profilen (.mplist), og klik herefter på
b Vælg
Gem.

Du kan dele en eksporteret profil med andre brugere over et netværk, således
at alle ændrede projektoroplysninger let kan opdateres. Den delte profil læses
og opdateres automatisk, når du starter Epson iProjection.

Profilen eksporteres.

a Placer profilen (.mplist) på et delt netværkssted, såsom en server.
på Foretag indstillinger på søgeskærmen.
b Klik
Skærmen Foretag indstillinger vises.

g Relevante links
• "Registrering af en profil" s.29
• "Importering af en profil" s.31
• "Deling af en profil over et netværk" s.31

Importering af en profil
Du kan lokalt importere en eksporteret profil, så du nemt kan søge efter
projektorer og deltage i et møde.

a

• Du kan også importere en profil (.plist), der er eksporteret ved hjælp
af EasyMP Network Projection.
• Du kan ikke importere profilerne i mappen Delt profil på
søgeskærmen.
• Det er muligt at importere profiler, som er blevet oprettet i en anden
forbindelsesindstilling.

c Klik på fanen Brugerindstillinger.
netværksplaceringen eller URL-adressen til den delte profil
d Indtast
(herunder navnet på profilen) i Navn på delt profil.
• På en filserver (kun i Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist

Valg af søgemetode
• På en web-server: http://xxxxx/xxxxx.mplist

e Klik på OK.
Den delte profil er læst, og skærmen Foretag indstillinger lukker.

a

Den delte profil er skrivebeskyttet og kan ikke redigeres i Epson
iProjection.

g Relevante links
• "Eksportering af en profil" s.31
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Styring af den projicerede skærm
Følg disse instruktioner for at bruge værktøjslinjen og styreskærmen til at
styre skærmen, der projiceres.
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• Brug styreskærmen til at ændre antallet af projicerede skærme,
præsentatorer eller projiceringsplaceringen.

g Relevante links
• "Skærmtyper til projiceringsstyring" s.33
• "Betjening af status for den projicerede skærm" s.33
• "Ændring af antallet af projicerede skærme" s.34
• "Skift mellem præsentatorer" s.35
• "Ændring af projiceringsplaceringen" s.36

Skærmtyper til projiceringsstyring
Du kan vælge en skærmtype til at styre det projicerede billede alt efter din
situation. Du kan skifte mellem disse skærmtyper ved at klikke på knappen
på værktøjslinjen, eller på knappen
på styreskærmen.

a

• Den viste værktøjslinje og styreskærmen varierer afhængigt af
forbindelsesmetoden og versionen af denne software eller din rolle i
softwaren.
• Styringsskærmen findes i Standardudgave af softwaren.

• Brug værktøjslinjen til at vise et bredt billede af det projicerede billede og
udfør herefter handlinger på det projicerede billede.

g Relevante links
• "Værktøjslinjen" s.75
• "Styreskærm" s.76

Betjening af status for den projicerede skærm
Du kan styre den projicerede skærm, mens du projicerer din computerskærm
ved at starte, stoppe eller pause det projicerede billede.
Gør et af følgende på værktøjslinjen eller på styreskærmen.
• Vis: Klik på knappen

.

Computerskærmen projiceres som den er.

Styring af den projicerede skærm
• Stop: Klik på knappen

.

Det projicerede billede stopper. Der vises en sort skærm, mens
projiceringen er standset.
• Pause: Klik på knappen
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b Klik på skærmen til brugeren, der skal projiceres i projiceringsområdet.

.

Det projicerede billede sættes på pause. Billedet, der er sat på pause,
projiceres, også selvom du foretager ændringer på computerskærmen.

a

• Disse knapper er ikke tilgængelige for deltagerne, når du bruger
moderatorfunktionen.
• Hvis moderatorfunktionen bruges, kan moderatoren også styre de
andre brugers projicering via styreskærmen.

g Relevante links
• "Styreskærm" s.76

Ændring af antallet af projicerede skærme
Du kan opdele det projicerede billede i højst fire skærme. Når du ændrer
antallet af skærme, kan du projicere skærme fra flere computere på samme
tid, eller du kan projicere én computerskærm i fuld skærm.

a

• Denne funktion er ikke tilgængelig for deltagerne, når du bruger
moderatorfunktionen.
• Du kan også bruge knappen
computerskærm i fuld skærm.

til at projicere din

på knappen
på værktøjsbjælken.
a Klik
Styreskærmen vises.

Den valgte skærm er indrammet i blåt.
et af følgende for at ændre antallet af tilgængelige skærme i
c Gør
projiceringsområdet.
• Projicér én skærm i fuld skærm: Klik på knappen

.

• Opdel den projicerede skærm i to og projicér de valgte skærme på
højre og venstre side: Klik på knappen
.
• Opdel den projicerede skærm i fire og projicér alle fire skærme: Klik
på knappen
.
Antallet af skærme ændres, og baggrundsfarven på skærme der projiceres
bliver hvid.

Styring af den projicerede skærm

a

• Du kan også ændre antallet af skærme ved at højreklikke på
projiceringsområdet. Højreklik på skærmen, og vælg derefter det
samlede antal skærme.
• Hvis der ikke er nogen bruger på en hvid skærm, projiceres en sort
skærm.
• Baggrundsfarven er grå på skærme, der ikke projiceres.
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brugernavnene på brugerlisten og træk herefter navnene over til
b Vælg
et hvidt panel i projiceringsområdet.

g Relevante links
• "Styreskærm" s.76

Skift mellem præsentatorer
Du kan skifte præsentator ved at trække et af de forbundne brugernavne på
listen til et panel i projiceringsområdet.

a

Denne funktion er ikke tilgængelig for deltagerne, når du bruger
moderatorfunktionen.

på knappen
på værktøjsbjælken.
a Klik
Styreskærmen vises.

a

• Moderatoren kan se deltagernes skærme som
miniaturebilleder, og vælge hvilken deltager, der skal
projiceres. Klik på knappen
på værktøjslinjen eller på
styreskærmen.
• Hvis du ikke kan finde brugeren, som du ønsker at projicere på
listen over brugere, kan du søge efter dem ved hjælp af
brugersøgefeltet.
• Du kan også højreklikke på et brugernavn på brugerlisten for
at vælge projiceringsplaceringen.
• Hvis der ikke er nogen bruger på en hvid skærm, projiceres en
sort skærm.

Den valgte brugers computerskærm projiceres.

Styring af den projicerede skærm
at afslutte projiceringen skal du trække brugernavnet fra
c For
projiceringsområdet til brugerlisten.

a
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brugeren i projiceringsområdet, og træk herefter denne til en
b Vælg
anden placering.

Du kan også afslutte projiceringen af den valgte bruger ved at
højreklikke på panelet i projiceringsområdet, og derefter vælge
Afslut projicering.

Mens en brugers skærm projiceres, er baggrundsfarven på dennes navn på
brugerlisten blå. Hvis en brugers skærm ikke projiceres, er baggrundsfarven
på dennes navn på brugerlisten grå.
g Relevante links
• "Ændring af projiceringsplaceringen" s.36
• "Sådan projiceres deltagernes skærm ved brug af miniaturebilleder" s.47

Ændring af projiceringsplaceringen
Du kan ændre projiceringsplaceringen ved at trække brugernavnet fra en
placering til en anden i projiceringsområdet.

a

Denne funktion er ikke tilgængelig for deltagerne, når du bruger
moderatorfunktionen.

Projiceringsplaceringen er ændret.

a
på knappen
på værktøjsbjælken.
a Klik
Styreskærmen vises.

Hvis knapperne
eller
vælges, kan du trække et brugernavn fra
et gråt panel til et hvidt panel, så du skifter det projicerede billede. Hvis
du trækker et brugernavn fra et hvidt panel til et gråt panel, projiceres
billedet fra denne bruger ikke.

g Relevante links
• "Ændring af antallet af projicerede skærme" s.34

Afbrydelse af forbindelsen
Når du er færdig med projiceringen, kan du afbryde en computer eller alle
enheder fra projektoren.
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Forbindelsen mellem alle computere og projektorer, der deltager i
mødet er blevet afbrudt.

et af følgende.
a Gør
• Afbryd forbindelsen mellem computeren og projektorerne: Klik på
knappen Forlad på værktøjslinjen.

Forbindelsen mellem din computer og projektorerne er blevet
afbrudt.

a

• Hvis du er moderatoren, vises knappen Afbryd alle på
værktøjslinjen i stedet for denne knap.
• Du kan også afbryde forbindelsen ved at klikke på Forlad i
menuen Afbryd på styreskærmen.
• Hvis moderatorfunktionen bruges, kan moderatoren afbryde
andre deltagere ved at højreklikke på den valgte bruger på
brugerlisten, og herefter klikke på Forlad på styreskærmen.
• Hvis moderatoren forlader mødet, slås moderatorfunktionen
automatisk fra.

a
• Afbryd alle enhederne fra projektorerne: Klik på knappen
på
værktøjslinjen, og klik herefter på Afbryd alle i menuen Afbryd på
styreskærmen.

Denne funktion er ikke tilgængelig for deltagerne, når du
bruger moderatorfunktionen.

Bekræftelsesskærmen vises.

b Klik på Ja.
Herefter vender du tilbage til søgeskærmen.

Brug af yderligere funktioner
Følg disse instruktioner for at bruge ekstra funktioner i Epson iProjection, der kan være nyttige under et møde.
g Relevante links
• "Søgning efter netværksprojektorer vha. en genvej" s.39
• "Tilslutning til en netværksprojektor med et USB-flashdrev (kun i Windows)" s.40
• "Tilslutning til flere projektorer (Spejling)" s.42
• "Udsendelse af lyd fra projektoren" s.43
• "Projicering af din skærm" s.44
• "Skift mellem moderatorer" s.45
• "Sådan udsendes den projicerede skærm" s.46
• "Sådan projiceres deltagernes skærm ved brug af miniaturebilleder" s.47
• "Sådan skjules styreskærmen" s.48
• "Forhindring af brugerhandlinger" s.49
• "Sådan styres forbindelsens båndbredde" s.50
• "Forbindelsesmetoder" s.20
• "Valg af søgemetode" s.27

Søgning efter netværksprojektorer vha. en genvej
Du kan gemme oplysningerne om en netværksprojektor som en genvej, og
derefter dobbeltklikke på den for at starte Epson iProjection. Dette giver dig
mulighed for nemt at søge efter de samme projektorer i stedet for at skulle
angive oplysningerne hver gang.
g Relevante links
• "Oprettelse af en genvej" s.39

Oprettelse af en genvej
Når du har søgt efter en projektor, kan du gemme dens oplysninger som en
genvej, som du kan brugere senere. En genvej indeholder alle oplysninger om
projektoren, såsom projektornavn og IP-adresse. Når du opretter en
mappegenvej, gemmes der information for flere projektorer i mappen.
søgeskærmen skal du højreklikke på projektoren eller på mappen fra
a PåProfil
eller Projektorliste, og derefter klikke på Opret genvej.
Skærmen Gem som vises.
hvor du ønsker at gemme genvejen (.pme), og klik herefter på
b Vælg
Gem.
Genvejen er oprettet og projektoroplysningerne er gemt i den.

a

• Dobbeltklik på en genvej (.pme). Du kan starte Epson iProjection i
same tilstand, som genvejen er blevet oprettet i.
• Hvis du bruger Deltagerudgave af softwaren, skal du bruge
genvejsfilen, der blev oprettet i Avanceret forbindelsestilstand.
• Du kan også vælge projektoren eller mappen under Profil eller på
Projektorliste, og derefter trække den hen til det sted, hvor du
ønsker at oprette genvejen.

39

Tilslutning til en netværksprojektor med et USB-flashdrev (kun i Windows)
Du kan bruge et almindeligt USB-flashdrev som USB-nøgle til at overføre
projektorens netværksoplysninger til en Windows-computer. Ved at oprette
en USB-nøgle kan du hurtigt projicere billeder fra netværksprojektoren.
g Relevante links
• "Sådan opretter du en USB-nøgle på et USB-flashdrev (kun i Windows)"
s.40
• "Sådan bruges en USB-nøgle til at forbinde en Windows-computer" s.40

Sådan opretter du en USB-nøgle på et USB-flashdrev
(kun i Windows)
Du kan oprette en USB-nøgle på et almindeligt USB-flashdrev og bruge det til
at oprette en trådløs forbindelse til projektoren.

a

Når du opretter en USB-nøgle, skal du sørge for at bruge et USBflashdrev, der opfylder følgende betingelser.
• Formateret til FAT
• Ingen sikkerhedsfunktioner
Vi anbefaler at slette alle filer på drevet, før du opretter en USB-nøgle.

Program til indstilling af USB-stik.
a Start
• Windows 7: Klik på Start, vælg Programmer (eller Alle

programmer), EPSON Projector, Epson iProjection, Funktioner
og klik derefter på Program til indstilling af USB-stik.

• Windows 8 og Windows 8.1: Gå til apps-skærmen og vælg Program
til indstilling af USB-stik.
• Windows 10: Vælg Start og derefter EPSON Projector, Epson
iProjection, Funktioner og derefter Program til indstilling af USBstik.
programtypen, der starter, når du sætter USB-nøglen i
b Vælg
computeren.
c Sæt et tom USB-flashdrev i computerens USB-port.
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instruktionerne på skærmen for at oprette en USB-nøgle.
d Følg
Oprettelsen af USB-nøglen starter, og softwaren skriver en fil på USBflashdrevet.

Forsigtig
Tag ikke USB-flashdrevet ud af computeren, når USB-nøglen oprettes. Hvis
du tager drevet ud, kan USB-nøglen ikke oprettes ordentligt. Hvis det
mislykkedes at oprette USB-nøglen, skal du prøve at oprette den igen.

a

Hvis der er tilsluttet flere USB-flashdrev til computeren, skal du
følge instruktionerne på skærmen for at angive drevet, som du vil
oprette USB-nøglen på.

Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen i Windows og tag
e Vælg
derefter USB-flashdrevet ud af computeren.
Du kan nu bruge USB-flashdrevet som en USB-nøgle.
g Relevante links
• "Udgaver af Epson iProjection" s.13

Sådan bruges en USB-nøgle til at forbinde en
Windows-computer
Når du har oprettet en USB-nøgle, kan du hurtigt projicere billeder fra
netværksprojektoren. Hvis du har brugt USB-nøglen før, kan du bruge
netværksprojektoren ved blot at tilslutte USB-nøglen til din computer.
for at projektoren bruger en af følgende netværksforbindelser:
a Sørg
• Det trådløse LAN-modul er enten installeret eller indbygget i din
projektor.

• Et kabelforbundet LAN-kabel er tilsluttet projektoren.

Tilslutning til en netværksprojektor med et USB-flashdrev (kun i Windows)

b Tænd for projektoren.
på knappen [LAN], eller på knappen [Source Search] på
c Tryk
fjernbetjeningen for at indstille indgangskilden til LAN.

du er færdig med at projicere trådløst, skal du vælge Sikker
i Når
fjernelse af hardware på proceslinjen i Windows og derefter tage USBnøglen ud af din computer.

Du kan se netværksoplysningsskærmen.

a

d Kontroller, at der vises en SSID og IP-adresse.
e Sæt USB-nøglen i projektorens USB Type A-port.
a

Placeringen af USB Type A-porten varierer afhængigt af
projektoren. Se Brugerhåndbog til projektoren for yderligere
oplysninger.

Der vises en meddelelse om, at opdatering af netværksoplysninger er
udført.

f Fjern USB-nøglen.
g Sæt USB-nøglen i en USB-port på computeren.
h Følg instruktionerne på skærmen for at installere Epson iProjection.
a

• Hvis der vises en meddelelse om Windows Firewall, skal du
klikke på Ja for at deaktivere firewall'en.
• Du skal have administratorrettigheder for at kunne installere
softwaren.
• Hvis programmet ikke installeres automatisk, skal du
dobbeltklikke på MPPLaunch.exe i USB-nøglen.

Efter nogle få øjeblikke vises computerens skærmbillede på projektoren.
Hvis du vil skifte præsentationen til din computer, skal du klikke

a

på knappen

på værktøjslinjen.
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• Du kan dele USB-nøglen med andre brugere uden at afbryde
computeren. For at gøre dette skal du fjerne markeringen i
feltet Luk programmet, når USB-stikken skal fjernes på
skærmen Foretag indstillinger i Epson iProjection.
• Du skal muligvis genstarte computeren for at genaktivere den
trådløse LAN-forbindelse.

Tilslutning til flere projektorer (Spejling)
Tilslutning til flere projektorer og projektion af det samme billede kaldes
spejling. Du kan udføre spejling med op til fire projektorer.

a

• Spejlning kan kun bruges på Avanceret forbindelsestilstand.
• For at opnå det bedste resultat, anbefales det at forbinde projektoren
til et kabelforbundet LAN-netværk for at foretage spejling.
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På søgeskærmen skal du vælge op til fire projektorer, som du ønsker at
oprette forbindelse til, og derefter klikke på Deltag.

En spejlgruppe dannes, og det samme billede projiceres fra flere projektorer.

a

• Hvis du vælger en projektor fra en gruppe, vælges alle projektorerne i
denne gruppe.
• Når andre brugere allerede har forbindelse til en projektor i en
spejlgruppe, kan du kun vælge en anden projektor fra den samme
spejlgruppe. Du kan ikke vælge en projektor, der ikke er i en
spejlgruppe.

Udsendelse af lyd fra projektoren
Du kan kun udsende lyd fra projektoren, når én computer er forbundet til én
projektor, og du projicerer i fuld skærm.
Klik på Foretag indstillinger på søgeskærmen.

a Skærmen Foretag indstillinger vises.

b Klik på fanen Lydafspilningen.
c Vælg Send lyd fra projektoren, og klik herefter på OK.

a

Hvis du vælger 256Kbps eller 512Kbps under Brug båndbredde
under fanen Juster præstation, kan lyden ikke udsendes fra
projektoren, og denne indstilling kan ikke vælges.
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Herefter lukker skærmen Foretag indstillinger.
g Relevante links
• "Projicering af din skærm" s.44
• "Sådan styres forbindelsens båndbredde" s.50

Projicering af din skærm
Du kan projicere computerskærmen i fuld skærm uden at projicere andre
brugeres skærme.
søgeskærmen skal du vælge projektoreren, som du ønsker at oprette
a Påforbindelse
til, og derefter klikke på Deltag.
Værktøjslinjen vises.

b Klik på knappen
a

.

• Du kan også bruge knappen
på styreskærmen.
• Denne knap er ikke tilgængelig for deltagerne, når du bruger
moderatorfunktionen.

Computerskærmen projiceres i fuld skærm.
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Skift mellem moderatorer
Når moderatorfunktionen bruges, kan du skifte moderator, når en anden
bruger skal styre den projicerede skærm.
Mødelederfunktion kun i Standardudgave af softwaren.
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Bekræftelsesskærmen vises.
på Ja.
d Klik
Moderatorfunktionen slukkes.

a
søgeskærmen, skal du vælge projektoren, som du ønsker at oprette
a Påforbindelse
til. Vælg Opret forbindelse som Moderator eller deaktiver

på knappen Bliv mødeleder på styreskærmen på en anden brugers
e Klik
computer.

afbrydelse af forbindelsen, og klik herefter på Deltag.
Moderatorfunktionen tændes og værktøjslinjen vises.

på knappen
på værktøjsbjælken.
b Klik
Styreskærmen vises.

c Klik på knappen Afslut som mødeleder på moderatorens computer.

Bekræftelsesskærmen vises.

f Klik på Ja.
Moderatorfunktionen tændes igen, og den nye moderator kan nu styre den
projicerede skærm.
g Relevante links
• "Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags møder" s.20

Sådan udsendes den projicerede skærm
Moderatoren kan udsende den aktuelle projicerede skærm til deltagernes
enheder.

a Klik på knappen

på værktøjslinjen eller på styreskærmen.

Det er også muligt, at udsende en blank skærm. Klik på knappen

a

på værktøjslinjen, og klik herefter på Udsend blank skærm i
menuen Funktioner.

Herefter vises bekræftelsesskærmen.

b Klik på Start.
Knapperne

og

c Klik på knappen

vises på computerskærmen.
.

Når skærmen er blevet udsendt, vises en bekræftelsesmeddelelse på
moderatorens skærm, og det udsendte billede vises automatisk i fremviseren
på deltagernes enheder.
g Relevante links
• "Fremviserskærmen" s.80
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Sådan projiceres deltagernes skærm ved brug af miniaturebilleder
Moderatoren kan se deltagernes skærme som miniaturebilleder, og vælge
hvilken deltager, der skal projiceres.

a

a Herefter vises skærmen med miniaturebillederne.
Klik på knappen

på værktøjslinjen eller på styreskærmen.

b Du kan vælge op til 12 miniaturebilleder, som kan projiceres.

• For at opdatere til de seneste miniaturebilleder, skal du klikke på
knappen

.

• For at slette alle dine valg, skal du klikke på
. Hvis der trykkes på
denne igen, vælges de tidligere valgte miniaturebilleder igen.
• For at ændre størrelsen og antallet af viste miniaturebilleder på en
side, skal du trykke på knappen

c Klik på knappen

.

eller

.
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Hvis du vælger mere end 5 miniaturebilleder, vises skærmen
med valg af miniaturebilleder. Hvis du har valgt op til 4
miniaturebilleder, skal du klikke på knappen

igen.

Herefter projiceres de valgte miniaturebilleder. Klik på knappen
for at
lukke skærmen med miniaturebillederne, og gå tilbage til værktøjslinjen eller
styreskærmen.

Sådan skjules styreskærmen
Du kan skjule styreskærmen fra andre brugere, mens din computerskærm
projiceres. Dette giver dig mulighed for at ændre de nødvendige indstillinger
uden at dette projiceres. Det projicerede billede, der aktuelt vises, sættes
automatisk på pause, når du skifter fra værktøjslinjen til styreskærmen.
Computerskærmen projiceres igen, når du vender tilbage til værktøjslinjen.

a
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Sæt projiceret skærm på pause, når kontrolskærmen for
c Vælg
projicering vises, og klik herefter på OK.

Denne funktion er kun tilgængelig for moderatoren, når du bruger
moderatorfunktionen.

på Foretag indstillinger på søgeskærmen.
a Klik
Skærmen Foretag indstillinger vises.

b Klik på fanen Generelle indstillinger.

Herefter lukker skærmen Foretag indstillinger. Handlingerne på
styreskærmen vil ikke blive projiceret næste gang du bruger den.

Forhindring af brugerhandlinger
Moderatoren kan låse musen på deltagernes enheder, så deltagerne ikke kan
ændre billederne, der projiceres.
Det er ikke muligt, at låse betjeningen af den udvidede skærm.

a
• Klik på knappen
Knappen

på styreskærmen for at låse deltagerens mus.

ændres til

på styreskærmen. Deltagerne kan se ikonet

, der viser at deres mus er låst.
• Klik på knappen

på styreskærmen for at låse deltagerens mus op igen.

Knappen
ændres til
på styreskærmen. Herefter kan deltagerne
bruge musen på deres enheder.
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Sådan styres forbindelsens båndbredde
Det er muligt at reducere mængden af data der overføres til projektoren, så
netværket ikke belastes for meget. For at gøre dette, kan du styre
forbindelsens båndbredde.
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d Vælg båndbredden, som du ønsker at bruge under Brug båndbredde.

på Foretag indstillinger på søgeskærmen.
a Klik
Herefter vises skærmen Foretag indstillinger.

b Klik på fanen Juster præstation.
Projiceringskvalitet.
c Vælg
• Billedprioritet: Overfører de projicerede billeddata med et lavt
komprimeringsforhold, så billedkvaliteten prioriteres.

• Hastighedsprioritet: Komprimere de projicerede billeddata, så
overførselshastigheden forøges.

Hvis du vælger en lille båndbredde, forringes kvaliteten på det
projicerede billede, men netværket belastes mindre.

a

Hvis lyden ikke skal udsendes, når du styre båndbredden, skal du
sørge for at fjerne markeringen i Send lyd fra projektoren under
fanen Lydafspilningen. Båndbredden, der blev brug til lyden,
kan nu bruges til billedoverførslen, så billedkvaliteten bliver
bedre.

g Relevante links
• "Styring af båndbreddebegrænsninger" s.51

Sådan styres forbindelsens båndbredde
Styring af båndbreddebegrænsninger
Bemærk følgende båndbreddebegrænsninger.
• Hvis båndbredden begrænses, falder billedkvaliteten muligvis, da det
overførte data komprimeres.
• Hvis du vælger 256Kbps eller 512Kbps under Brug båndbredde under
fanen Juster præstation, kan lyden ikke udsendes fra projektoren. Hvis
lyden også skal overføres, skal båndbredden være mindst 1 Mbps.
• Båndbredden overgår muligvis den valgte værdi i et øjeblik, da hver værdi
på listen er en gennemsnitsværdi, der måles hver 30. sekund.
• Det er kun muligt at begrænse båndbredden på dataene, som du sender. Det
er ikke muligt, at begrænse dataen som du modtager, såsom et
miniaturebillede.
g Relevante links
• "Udsendelse af lyd fra projektoren" s.43
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Problemløsning
Se følgende afsnit for eventuelle løsninger på problemer, du kan have med softwaren Epson iProjection.
g Relevante links
• "Løsning af problemer med netværksforbindelsen" s.53
• "Løsning af problemer under projiceringen" s.56
• "Liste over fejlmeddelelser" s.58
• "Liste over Event ID" s.63

Løsning af problemer med netværksforbindelsen
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Prøv disse løsninger, alt efter hvilket netværksmiljø du bruger.

• Kontroller computerens netværksindstillinger.

g Relevante links
• "Løsningsforslag til hvis du ikke kan forbinde projektorerne med
Lynforbindelsestilstand" s.53
• "Løsningsforslag til hvis du ikke kan forbinde projektorerne med Avanceret
forbindelsestilstand (trådløs forbindelse)" s.53
• "Løsningsforslag til hvis du ikke kan forbinde projektorerne med Avanceret
forbindelsestilstand (kabelforbundet)" s.55

• Hvis et trådløst LAN-adapter ikke er installeret på din computer, skal du
installere et trådløst LAN-kort på din computer.
• Slå den trådløse LAN-indstilling eller AirPort til på din computer.
• Kontroller softwareindstillingerne.

Løsningsforslag til hvis du ikke kan forbinde
projektorerne med Lynforbindelsestilstand
Hvis du ikke kan forbinde computeren og projektoren via
Lynforbindelsestilstanden, kan du prøve følgende løsninger.
• Kontroller status på de eksterne enheder, der bruges til
netværksforbindelsen, eller miljøet hvori netværksenhederne og projektoren
er placeret.
• Tilslut den trådløse LAN-enhed til projektoren, hvis nødvendigt. Se
Brugerhåndbog til projektoren for yderligere oplysninger.
• Kontroller, om der er forhindringer mellem computeren og projektoren,
og flyt dem for at forbedre kommunikationen. Ind imellem forhindrer
indendørsmiljøet, at projektoren findes under en søgning.
• Skru helt op for radiostyrken på netværksenheder.
• Kontroller projektorens netværksindstillinger.
• Vælg en af disse indstillinger, for at forbinde projektoren til computeren
med trådløs kommunikation. Indstillingerne er forskellige, afhængig af
din projektor.
• Slå Enkel AP til.
• Vælg Hurtig under Tilslutningstilstand.
• Slå dine trådløse LAN-indstillinger til, hvis nødvendigt.
• Når du slår sikkerhedsindstillingen til, skal du vælge den samme
adgangskode til computeren og projektoren.
• Luk netværksindstillingerne på projektoren.

• Sørg for at starte softwaren på den rigtige forbindelsesfunktion. Hvis du
ikke kan vælge eller ændre forbindelsen, skal du vælge Vis vinduet Valg
af forbindelsestilstand ved opstart under fanen Generelle indstillinger
på skærmen Foretag indstillinger. Projektoren viser skærmen med den
valgte forbindesesfunktion, når du genstarter softwaren.
g Relevante links
• "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" s.70

Løsningsforslag til hvis du ikke kan forbinde
projektorerne med Avanceret forbindelsestilstand
(trådløs forbindelse)
Hvis du ikke kan forbinde computeren og projektoren vha. Avanceret
forbindelsestilstand på et trådløst netværk, skal du prøve følgende løsninger.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte din netværksadministrator.
• Kontroller status på de eksterne enheder, der bruges til
netværksforbindelsen, eller miljøet hvori netværksenhederne og projektoren
er placeret.
• Tilslut den trådløse LAN-enhed til projektoren, hvis nødvendigt. Se
Brugerhåndbog til projektoren for yderligere oplysninger.
• Kontroller, om der er forhindringer mellem adgangspunktet og
computeren eller projektoren, og flyt dem for at forbedre
kommunikationen. Nogen gange forhindrer indendørsmiljøet, at
projektoren kan findes under en søgning.
• Sørg for at adgangspunktet og computeren eller projektoren ikke er for
langt fra hinanden. Flyt dem nærmere hinanden, og prøv at oprette
forbindelse igen.

Løsning af problemer med netværksforbindelsen
• Se, om der er forstyrrelser fra andet udstyr, såsom en Bluetooth-enhed
eller en mikrobølgeovn. Flyt den forstyrrende enhed længere væk eller
udvid den trådløse båndbredde.
• Skru helt op for radiostyrken på netværksenheder.
• Sørg for at IP-adressen, undernetmasken, gateway-adressen til
adgangspunktet er korrekt indstillet.
• Sørg for at adgangspunkternes trådløse LAN understøtter projektorens
trådløse LAN.
• Kontroller projektorens netværksindstillinger.
• Vælg en af disse indstillinger, for at forbinde projektoren til et trådløst
LAN-netværk. Indstillingerne er forskellige, afhængig af din projektor.
• Slå Enkel AP fra.
• Vælg Avanceret under Tilslutningstilstand.
• Indstil computeren, adgangspunktet og projektoren til samme SSID.
• Indstil DHCP til Fra. Når DHCP står på Til, kan det tage lidt tid før
LAN-standbystatus åbner, hvis der ikke findes en tilgængelig DHCPserver.
• Sørg for at IP-adressen, undernetmasken og gateway-adressen på
projektoren er korrekt indstillet.
• Slå dine trådløse LAN-indstillinger til, hvis nødvendigt.
• Indstil det trådløse LAN-system så det opfylder standarderne, der
understøttes af adgangspunktet.
• Når du slår sikkerhedsindstillingen til, skal du vælge den samme
adgangskode til adgangspunktet, computeren og projektoren.
• Luk netværksindstillingerne på projektoren.
• Kontroller computerens netværksindstillinger.
• Hvis et trådløst LAN-adapter ikke er installeret på din computer, skal du
installere et trådløst LAN-kort på din computer.
• Slå den trådløse LAN-indstilling eller AirPort til på din computer.
• Opret forbindelse til adgangspunktet, som projektoren er forbundet til.
• Slå din firewall fra. Hvis du ikke ønsker at slå den fra, kan du registrere
den som en undtagelse. Udfør de nødvendige indstillinger for at åbne
portene. Softwaren bruger følgende porte: "3620", "3621" og "3629".
• Kontroller indstillingerne for adgangspunktet.
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• Indstil forbindelsestilladelsen på adgangspunktet sådan, at alle projektorer
har ret til at oprette forbindelse, hvis bestemte funktioner er indstillet til at
blokere forbindelsen, såsom restriktioner på MAC-adresser eller porte.
• Kontroller softwareindstillingerne.
• Vælg netværksadapteren, du bruger under Skift LAN på skærmen Foretag
indstillinger. Hvis computeren har flere LAN-netværk, kan der ikke
oprettes en forbindelse, medmindre netværksadapteren er valgt korrekt.
• Hvis du ikke kan finde projektoren, som du ønsker at oprette forbindelse
til vha. Automatisk søgning, skal du vælge Manuel søgning og angive
din IP-adresse.
• Sørg for at starte softwaren på den rigtige forbindelsesfunktion. Hvis du
ikke kan vælge eller ændre forbindelsen, skal du vælge Vis vinduet Valg
af forbindelsestilstand ved opstart under fanen Generelle indstillinger
på skærmen Foretag indstillinger. Projektoren viser skærmen med den
valgte forbindesesfunktion, når du genstarter softwaren.
• Sørg for at projektoren understøtter den version af Epson iProjection, som
du bruger. Installer Epson iProjection ved at downloade den på Epson's
hjemmside.
• Installer den seneste version af Epson iProjection på alle computerne. Det
højeste antal forbundne computere, og tilgængeligheden af
moderatorfunktionen varierer i henhold til projektormodellen, uanset
hvilken version af Epson iProjection du bruger.
• Når en anden bruger allerede har oprettet forbindelse, kan du kun oprette
forbindelse til projektorerne i den kombination, den anden bruger har
valgt. Vælg en projektor fra den samme kombination som brugeren, der
allerede har oprettet forbindelse, eller vælg en projektor, der er på
standby.
g Relevante links
• "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" s.70
• "Søgning efter netværksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn" s.28

Løsning af problemer med netværksforbindelsen
Løsningsforslag til hvis du ikke kan forbinde
projektorerne med Avanceret forbindelsestilstand
(kabelforbundet)
Hvis du ikke kan forbinde computeren og projektoren ved brug af Avanceret
forbindelsestilstand på et kabelført netværk, skal du prøve følgende løsninger.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte din netværksadministrator.
• Kontroller status på de eksterne enheder, der bruges til
netværksforbindelsen, eller miljøet hvori netværksenhederne og projektoren
er placeret.
• Tilslut netværkskablet korrekt.

a

• Brug et 100BASE-TX eller 10BASE-T LAN-kabel, der kan købes i
almindelig handel.
• For at undgå forstyrrelser skal du bruge et afskærmet LAN-kabel
af kategori 5 eller højere.

• Kontroller projektorens netværksindstillinger.
• Indstil DHCP til Fra. Når DHCP står på Til, kan det tage lidt tid før
LAN-standbystatus åbner, hvis der ikke findes en tilgængelig DHCPserver.
• Sørg for at IP-adressen, undernetmasken og gateway-adressen på
projektoren er korrekt indstillet.
• Luk netværksindstillingerne på projektoren.
• Kontroller computerens netværksindstillinger.
• Slå LAN-indstillingerne til på din computer.
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, and Windows 10: Kontroller
Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enhedshåndtering.
• Slå din firewall fra. Hvis du ikke ønsker at slå den fra, kan du registrere
den som en undtagelse. Udfør de nødvendige indstillinger for at åbne
portene. Softwaren bruger følgende porte: "3620", "3621" og "3629".
• Kontroller softwareindstillingerne.
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• Vælg netværksadapteren, du bruger under Skift LAN på skærmen Foretag
indstillinger. Hvis computeren har flere LAN-netværk, kan der ikke
oprettes en forbindelse, medmindre netværksadapteren er valgt korrekt.
• Hvis du ikke kan finde projektoren, som du ønsker at oprette forbindelse
til vha. Automatisk søgning, skal du vælge Manuel søgning og angive
din IP-adresse.
• Sørg for at starte softwaren på den rigtige forbindelsesfunktion. Hvis du
ikke kan vælge eller ændre forbindelsen, skal du vælge Vis vinduet Valg
af forbindelsestilstand ved opstart under fanen Generelle indstillinger
på skærmen Foretag indstillinger. Projektoren viser skærmen med den
valgte forbindesesfunktion, når du genstarter softwaren.
• Sørg for at projektoren understøtter den version af Epson iProjection, som
du bruger. Installer Epson iProjection ved at downloade den på Epson's
hjemmside.
• Installer den seneste version af Epson iProjection på alle computerne. Det
højeste antal forbundne computere, og tilgængeligheden af
moderatorfunktionen varierer i henhold til projektormodellen, uanset
hvilken version af Epson iProjection du bruger.
• Når en anden bruger allerede har oprettet forbindelse, kan du kun oprette
forbindelse til projektorerne i den kombination, den anden bruger har
valgt. Vælg en projektor fra den samme kombination som brugeren, der
allerede har oprettet forbindelse, eller vælg en projektor, der er på
standby.
g Relevante links
• "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" s.70
• "Søgning efter netværksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn" s.28

Løsning af problemer under projiceringen
Prøv disse løsninger, alt efter hvilken situation du er i.
g Relevante links
• "Løsninger til hvis skærmen ikke projiceres korrekt" s.56
• "Løsninger på problemer med korrekt gengivelse af lyd" s.56
• "Løsningsforslag til hvis moderatorfunktionen ikke virker" s.57
• "Løsningsforslag til hvis den projicerede skærm ikke udsendes" s.57

Løsninger til hvis skærmen ikke projiceres korrekt
Hvis skærmen ikke projiceres, eller hvis der er problemer med de projicerede
billeder, bedes du venligst prøve følgende løsninger.
• Hvis du bruger et Microsoft Office-program, skal du holde op med at
bevæge musemarkøren. Hvis du hele tiden flytter musemarkøren, opdateres
skærmen muligvis ikke hurtig nok.
• Hvis musemarkøren flimrer, kan du prøve følgende løsninger.

•
•
•
•

•
•
•

• Vælg Gør musemarkørens bevægelse jævn under fanen Generelle
indstillinger på skærmen Foretag indstillinger.
• Fjern markeringen i Overfører overlagt vindue under fanen Juster
præstation på skærmen Foretag indstillinger.
Afspilningsskærmen projiceres muligvis ikke afhængigt af computeren.
Forvisningen af pauseskærmen projiceres muligvis ikke korrekt, afhængigt
af computeren.
Reducer antallet af tilsluttede enheder, hvis forbindelseshastigheden falder.
Hvis du afspiller film i Mac, skal du starte Epson iProjection, inden du
starter afspilningen. Hvis Epson iProjection startes under afspilning af en
film, og skærmopløsningen eller farveantallet ændres, kan du prøve enten at
flytte afspilningsvinduet, minimere det, ændre dets størrelse etc.
Hvis du bruger en computer, som ikke opfylder softwarekravene, vil
filmafspilningen og lyden muligvis blive afbrudt.
Hvis en anden bruger er moderator, kan du ikke styre din projicerede
skærm. Skift moderator eller projicer skærmen uden en moderator.
Hvis du duplikerer en skærm med en computer med en 3. generation af
Intel Core i-serien eller tidligere CPU, skal du vælge Dupliker altid disse
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skærme under fanen Generelle indstillinger på skærmen Foretag
indstillinger.
g Relevante links
• "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" s.70
• "Foretag indstillinger - Juster præstation" s.72
• "Skift mellem moderatorer" s.45

Løsninger på problemer med korrekt gengivelse af
lyd
Hvis der ikke kommer nogen lyd fra projektoren, kan du prøve følgende
løsninger.
• Tillad indlæsning af lyddriver (macOS 10.13.x og nyere). Genstart din
computer, åbn Systempræferencer, vælg Sikkerhed og privatliv, og vælg
derefter Tillad under fanen Generelt.
• Lyd kan kun overføres til én projektor. Når flere projektorer er forbundet til
en computer, skal du afbryde de andre projektorer og prøve igen.
• Marker Send lyd fra projektoren på fanen Lydafspilningen på Foretag
indstillinger.
• Du kan kun udsende computerens lyd fra projektoren, når du projicerer én
computerskærm i fuld skærm.
• Hvis båndbredden er begrænset på fanen Juster præstation på skærmen
Foretag indstillinger, kan du prøve at forøge forbindelsens båndbredde.
• Hvis lydstyrken på computeren er skruet helt ned, og lydstyrken på
projektoren er skruet helt op, kan der muligvis høres støj. Skru op for
lydstyrken på computeren og skru ned for lydstyrken på projektoren.
g Relevante links
• "Foretag indstillinger - Lydafspilningen" s.73

Løsning af problemer under projiceringen
Løsningsforslag til hvis moderatorfunktionen ikke
virker
Hvis moderatorfunktionen ikke virker ordentligt, kan du prøve følgende
løsninger.
• Sørg for at du bruger Standardudgave af softwaren. Hvis du bruger
Deltagerudgaven af softwaren, og skal bruge moderatorfunktionen, skal du
geninstallere denne software, hvis nødvendigt.
• Sørg for, at din projektor understøtter moderatorfunktionen. Se
Brugsvejledningen for yderligere oplysninger bedes du venligst se, der følger
med din projektor.
• Hvis en anden bruger er moderator, kan du ikke styre din projicerede
skærm. Skift mellem moderatorer.
• Sørg for at vælge Opret forbindelse som Moderator eller deaktiver
afbrydelse af forbindelsen, når en projektor forbindes.
g Relevante links
• "Skift mellem moderatorer" s.45

Løsningsforslag til hvis den projicerede skærm ikke
udsendes
Hvis skærmudsendelsesfunktionen ikke virker ordentligt, kan du prøve
følgende løsninger.
• Sørg for, at din projektor understøtter skærmudsendelsesfunktionen. Se
Brugsvejledningen for yderligere oplysninger bedes du venligst se, der følger
med din projektor.
• Luk åbne projektorfunktioner.
• Sørg for at billedet, der projiceres ikke er beskyttet med ophavsret.
g Relevante links
• "Sådan udsendes den projicerede skærm" s.46
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Liste over fejlmeddelelser
Hvis der opstår en fejl, vises der en fejlmeddelelse på din computerskærm.
Kontroller meddelelsen og følg instruktionerne her for at rette fejlen.
g Relevante links
• "Fejlmeddelelser under opstart af Epson iProjection" s.58
• "Fejlmeddelelser under brug af en USB-nøgle" s.59
• "Fejlmeddelelser under søgning efter og valg af projektorer" s.60
• "Fejlmeddelelser under projiceringen" s.61
• "Fejlmeddelelse under brug af en profil" s.61
• "Fejlmeddelelser, når du bruger moderatorfunktionen" s.62
• "Fejlmeddelelser, når den projicerede skærm udsendes" s.62

Fejlmeddelelser under opstart af Epson iProjection
Fejlmeddelelser

Løsning

Dette program kører allerede.

Epson iProjection er blevet startet to
gange.

Kan ikke starte dette program, fordi
Luk Hurtig trådløs forbindelse, og start
anden EPSON Projector-software (Quick herefter Epson iProjection igen.
Wireless Connection) allerede kører.
For at lukke Hurtig trådløs forbindelse,
skal du trykke på ikonet Sikker fjernelse
af hardware på proceslinjen for at fjerne
USB-nøglen til forbindelsen på
computeren.
Kan ikke starte dette program, fordi
anden EPSON Projector-software (USB
Display) allerede kører.

Luk USB-visningen og start herefter
Epson iProjection.
Gør et af følgende for at lukke USBvisningen:
• Windows: Frakobl USB-kablet fra
projektoren.
• Mac: Vælg Afbryd i ikonmenuen til
USB Display på menulinjen eller
dock'en, og fjern derefter USB-kablet.
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Fejlmeddelelser

Løsning

Kan ikke starte dette program, fordi
anden EPSON Projector-software
(EasyMP Network Projection) allerede
kører.

Luk EasyMP Network Projection og start
herefter Epson iProjection.

Kan ikke starte dette program, fordi
anden EPSON Projector-software
(Program til indstilling af USB-stik)
allerede kører.

Luk Program til indstilling af USB-stik
og start herefter Epson iProjection.

Epson iProjection-initialiseringen
mislykkedes.

Genstart softwaren Epson iProjection.
Hvis meddelelsen stadig vises, skal du
afinstallere og derefter geninstallere
Epson iProjection.

Kan ikke åbne genvejsfilen.

Genvejsfilen er muligvis ødelagt. Start
Epson iProjection, og prøv at søge efter
en projektor og opret forbindelse til den
igen.

Projektoren, der er forbundet til
Kontroller følgende elementer.
genvejsfilen, kunne ikke findes. Søg igen. • Åbn en genvejsfil i
forbindelsestilstanden, hvortil du har
oprettet genvejsfilen.
• Åbn en genvejsfil i Avanceret
forbindelsestilstand hvis du bruger
Deltagerudgave af softwaren.
Filerne mangler eller er ugyldige. Kunne
ikke starte programmet.
Geninstaller/fjern programmet.

Afinstaller og geninstaller Epson
iProjection.

Liste over fejlmeddelelser
Fejlmeddelelser

Løsning

Der kunne ikke hentes
netværksadapteroplysninger.

Kontroller følgende elementer.
• At en netværksadapter er installeret på
computeren.
• At driveren til den anvendte
netværksadapter er installeret på
computeren.
• At netværksadapteren er aktiveret.
Når du har kontrolleret dette, skal du
genstarte computeren og derefter
genstarte Epson iProjection.
Hvis du stadigvæk ikke kan oprette
forbindelse til projektoren, skal du
kontrollere netværksindstillingerne på
computeren og netværksindstillingerne
på projektoren.

Kan ikke starte fra genvejen under
projicering.

Stop projiceringen og start den herefter
igen fra genvejen. Du kan ikke starte
projiceringen fra genvejen, hvis du
allerede projicerer vha. Epson
iProjection.

Kan ikke starte fra genvejen, når
indstillingsskærmen vises. Luk
indstillingsskærmen og prøv genvejen
igen.

Skærmen Foretag indstillinger vises. Luk
skærmen Foretag indstillinger.

Diasshowet starter muligvis ikke, før
PowerPoint genstartes.

Luk PowerPoint, og start diasshowet
igen.

Kan ikke bruges med den aktuelle
operativsystemversion. Geninstaller
Epson iProjection.

Geninstaller softwaren Epson
iProjection.

Kunne ikke startes via genvejen. Der er
allerede oprette en forbindelse til
projektoren.

Stop projiceringen og start den herefter
igen fra genvejen. Hvis USB-nøglen er
tilsluttet, skal du tage den ud.

g Relevante links
• "Sådan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Windows 7)"
s.82

59

• "Sådan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Windows
8/Windows 8.1/Windows 10)" s.82
• "Sådan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Mac)" s.82
• "Sådan installeres Epson iProjection (Windows)" s.13
• "Sådan installeres Epson iProjection (Mac)" s.13

Fejlmeddelelser under brug af en USB-nøgle
Fejlmeddelelser

Løsning

Forbindelsesoplysningerne kan ikke
findes. Tilslut en USB-stikken.

Sæt USB-nøglen sikkert i computeren.

Forbindelsesoplysningerne kan ikke
findes. Sæt USB-stikken i projektoren.

Sæt USB-nøglen sikkert i projektoren for
opdatere projektorens
netværksoplysninger.

Kunne ikke finde en projektor, der kan
forbinde til Lynforbindelsestilstand.

Luk Epson iProjection og sæt USBnøglen i igen.

Kunne ikke finde en projektor, der kan
forbinde til Avanceret
forbindelsestilstand.
USB-stikken kan ikke bruges, når
programmet kører.
Kunne ikke finde en projektor, der kan
forbinde til Deltagerudgave.

Sørg for at projektoren er forbundet til
netværket med Avanceret
forbindelsestilstand og opdater derefter
projektorens netværksoplysninger, der er
gemt på USB-nøglen.

Liste over fejlmeddelelser
Fejlmeddelelser

Løsning

Filerne mangler eller er ugyldige. Kunne Sletter alle filerne på USB-flashdrevet og
ikke starte programmet. Konfigurer USB- starter derefter Program til indstilling af
nøglen igen.
USB-stik for at oprette en USB-nøgle
igen.
USB-stikken kunne ikke indstilles.
Filerne mangler eller er ugyldige.
Geninstaller Epson iProjection.
USB-stikken kunne ikke indstilles. Sæt
USB-hukommelsesenheden i igen og
start Program til indstilling af USB-stik
igen.
USB-stikken kunne ikke indstilles. Tjek
mængden af ledig plads. Nødvendig ledig
plads: 150 MB
Du skal have administratorrettigheder,
for at køre Program til indstilling af
USB-stik.

Kør Program til indstilling af USB-stik
som en bruger med
administratorrettigheder.
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Fejlmeddelelser

Løsning

Forkert kodeord til projektoren. Prøv
igen.

Indtast kodeord til projektoren, der vises
på en skærm, og tryk derefter på OK.

Forbindelsen blev ikke oprettet pga. et
forkert kodeord til projektoren.
Den valgte projektor afspejler en anden
projektor.

Når en anden bruger allerede har
oprettet forbindelse, kan du kun oprette
forbindelse til projektorerne i den
kombination, den anden bruger har
valgt. Vælg en projektor fra den samme
kombination som brugeren, eller vælg en
projektor, der er på standby.

En eller flere projektorer reagerer ikke.

Du kan ikke forbinde til flere projektorer
på samme tid. Kontroller
netværksindstillingerne på computeren
og netværksindstillingerne på
projektoren.

Der opstod en netværksfejl.

Slå computerens trådløse LAN-netværk
til, og prøv derefter at søge efter
projektoren igen. Hvis du stadigvæk ikke
kan oprette forbindelse til projektoren,
skal du kontrollere
netværksindstillingerne på computeren
og netværksindstillingerne på
projektoren.

Tilslutningen til projektoren
mislykkedes.

Kontroller, om projektoren du ønsker at
forbinde til allerede er forbundet il
EasyMP Network Projection. Du kan
ikke oprette forbindelse til en projektor,
der allerede er forbundet vha. EasyMP
Network Projection.

g Relevante links
• "Sådan opretter du en USB-nøgle på et USB-flashdrev (kun i Windows)"
s.40
• "Sådan bruges en USB-nøgle til at forbinde en Windows-computer" s.40

Fejlmeddelelser under søgning efter og valg af
projektorer
Fejlmeddelelser

Løsning

Det maksimale antal deltagere er
overskredet. Kan ikke deltage.

Det maksimale antal enheder er allerede
forbundet til projektoren. Afbryd
forbindelsen til brugere og projektorer,
der ikke projicerer skærme.

g Relevante links
• "Sådan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Windows 7)"
s.82
• "Sådan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Windows
8/Windows 8.1/Windows 10)" s.82
• "Sådan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Mac)" s.82

Liste over fejlmeddelelser
•
•
•
•

"Sådan henter du den nyeste softwareversion" s.82
"Sådan installeres Epson iProjection (Windows)" s.13
"Sådan installeres Epson iProjection (Mac)" s.13
"Understøttede opløsninger og farver" s.84

Fejlmeddelelser under projiceringen
Fejlmeddelelser

Løsning

Forbindelsen til projektoren er afbrudt.

Der er muligvis opstået en fejl i
projektoren. Kontroller
indikatorlamperne på projektoren.

Der opstod en netværksfejl.

Prøv at oprette forbindelse igen. Hvis du
stadigvæk ikke kan oprette forbindelse til
projektoren, skal du kontrollere
netværksindstillingerne på computeren
og netværksindstillingerne på
projektoren.

Fejlmeddelelse under brug af en profil
Fejlmeddelelser

Løsning

Indtast maks. 32 tegn.

Den indtastede tekst er på over 32 tegn.
Forkort navnet til 32 tegn eller færre.

Indtast mappenavnet.

Der er ikke indtastet et mappenavn.
Indtast mappenavnet.

Mapper må ikke oprettes med en dybde
på mere end 6 niveauer.

Mappestrukturen er dybere end seks
mapper. Opret den nye mappe højere
oppe i mappestrukturen.

Der er allerede en mappe med navnet
XXX i denne mappe.

Der findes allerede en mappe med det
samme navn. Indtast et andet
mappenavn.
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Fejlmeddelelser

Løsning

Der er allerede en projektorfil med
navnet XXX i denne mappe.

Der findes allerede en projektor med det
samme navn. Indtast et andet
projektornavn.

Kan ikke importere, da formatet ikke
understøttes af dette program.

Kontroller den profil, du ønsker at
importere. Du kan ikke importere en
profil, hvis projektoroplysningerne ikke
er blevet registreret, eller hvis profilen er
ødelagt.

Kan ikke importere, fordi
mapperstrukturen overskrider seks
mapper.

Mappestrukturen må ikke være over seks
lag. Importer, flyt eller kopier til en
mappe højere oppe i mappestrukturen.

Kan ikke flytte, fordi mapperstrukturen
overskrider seks mapper.
Kan ikke kopier, fordi mappestrukturen
overskrider seks mapper.
Kunne ikke åbne filen.

Profilen er muligvis ødelagt. Prøv at
importere profilen igen.

Kunne ikke gemme filen.

Sørg for at du har adgangsrettigheder til
mappen, og prøv herefter igen.

Kan ikke importere visse elementer, da
forbindelsesfunktionen er en anden.

Importer en profil i den
forbindelsestilstand, hvori du oprettede
en profil.

g Relevante links
• "Registrering af en profil" s.29
• "Importering af en profil" s.31

Liste over fejlmeddelelser
Fejlmeddelelser, når du bruger moderatorfunktionen
Fejlmeddelelser

Løsning

Kan ikke blive mødeleder.

Du kan ikke blive moderator, hvis en
anden bruger er moderator. Bed den
aktuelle moderator om at holde op, og
prøv derefter igen.

Kunne ikke skifte til mødeledertilstand.

Sørg for at en anden bruger ikke er
moderator, og prøv derefter igen.

Mødelederfunktionen er ikke tilgængelig. Projektoren, som du opretter forbindelse
Du er tilsluttet som deltager.
til, understøtter ikke
moderatorfunktionen. For at blive
moderator, skal du skifte til en projektor,
der understøtter moderatorfunktion.

g Relevante links
• "Skift mellem moderatorer" s.45

Fejlmeddelelser, når den projicerede skærm
udsendes
Fejlmeddelelser

Løsning

Projektoren er optaget Vent et stykke tid Luk åbne projektorfunktioner, og prøv
og prøv at levere igen.
igen.
Kan ikke udsende billede, der i øjeblikket Sørg for at billedet, der projiceres ikke er
projiceres.
beskyttet med ophavsret.
Der opstod en netværksfejl under
udsendingen. Prøv igen.

Sørg for at moderatoren kan oprette
forbindelse til projektoren.

Kan ikke gemme den modtagne fil. Tjek
mængden af ledig plads.

Sørg for at der er nok ledig plads til at
gemme de modtagne billeder.
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Fejlmeddelelser

Løsning

Kan ikke gemme den modtagne fil. Tjek
adgangsrettighederne til Gem tilmappen.

Kontroller, hvor det modtaget billede er
gemt under fanen Udsend på skærmen
Foretag indstillinger, og sørg for at du
har adgangsret til mappen.

Kan ikke gemme den modtagne fil. Tjek
mappeindstillingerne.

g Relevante links
• "Sådan udsendes den projicerede skærm" s.46

Liste over Event ID
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Hvis der opstår en forbindelsesfejl, vises der et nummer, der angiver typen af
fejl, som følger.

Event
ID

Årsag

Løsning

Event ID: 04xx

0898

Kunne ikke hente DHCP.

Kontroller at DHCP-serveren
fungerer korrekt, og at LAN-kablet
er tilsluttet korrekt. Hvis du ikke
bruger DHCP, skal du indstille
DHCP til Fra.

0899

Andre kommunikationsfejl

Hvis det ikke løser problemet at
genstarte projektoren eller
netværkssoftwaren, skal du
kontakte Epson, som beskrevet i
Brugsvejledningen til din projektor.

089A

Godkendelsestypen til EAP passer
ikke sammen.

089B

Godkendelse af EAP-serveren
mislykkedes.

089C

EAP-klientgodkendelsen
mislykkedes.

Kontroller, at
sikkerhedsindstillingerne på det
trådløse LAN-netværk er indstillet
korrekt. Kontroller også om
certifikatet er installeret korrekt.

089D

Kodeordudvekslingen mislykkedes.

0B01

Den indbyggede lagerenhed kunne
ikke identificeres korrekt.

Vælg Slet all interne data. Når den
interne lagerenhed er slettet korrekt,
skal du slutte strømledningen til
projektoren og tænde for den. Hvis
den ikke slettes korrekt, bedes du
kontakte Epson, som beskrevet i
Brugsvejledningn til din projektor.
Gå til Udvidet > Indstillinger for
whiteboard > Intern lagring.

0BFF

Der opstod en fejl i whiteboardfunktionen.

Genstart projektoren.

Kontroller nummeret, og træf derefter følgende modforanstaltning. Hvis du
ikke kan løse problemet, skal du kontakte din netværksadministrator, eller
kontakte Epson, som beskrevet i Brugsvejledningen til din projektor.
Event
ID

Årsag

Løsning

0432

Kunne ikke starte
netværkssoftwaren.

Genstart projektoren.

Netværkskommunikationen er
ustabil.

Kontroller
netværkskommunikations status og
opret forbindelsen igen efter et
stykke tid.

0433

Kan ikke afspille overførte billeder.

Genstart netværkssoftwaren.

0484

Kommunikationen blev afbrudt fra
computeren.

04FE

Netværkssoftwaren lukkede uventet. Kontroller status for
netværkskommunikationen.
Genstart projektoren.

04FF

Der opstod en systemfejl i
projektoren.

Genstart projektoren.

0891

Kunne ikke finde et adgangspunkt
med samme SSID.

Indstil computeren, adgangspunktet
og projektoren til samme SSID.

0892

Godkendelsestypen på WPA/WPA2 Kontroller, at
passer ikke sammen.
sikkerhedsindstillingerne på det
trådløse LAN-netværk er indstillet
Krypteringstypen på
korrekt.
WEP/TKIP/AES passer ikke
sammen.

0435
0434
0481
0482

0893

0894

Kommunikationen blev afbrudt,
fordi projektoren oprettede
forbindelse til et uautoriseret
adgangspunkt.

Kontakt din netværksadministrator
for yderligere oplysninger.

Oversigt over skærmen
Se disse afsnit for yderligere oplysninger om skærmene i Epson iProjection.
g Relevante links
• "Skærmen Vælg forbindelsestilstand" s.65
• "Søgeskærm" s.66
• "Gem skærm" s.68
• "Foretag indstillinger" s.69
• "Værktøjslinjen" s.75
• "Styreskærm" s.76
• "Miniatureskærm" s.79
• "Fremviserskærmen" s.80

Skærmen Vælg forbindelsestilstand
Når du starter Epson iProjection, vises skærmen Vælg forbindelsestilstand.

A

Vælg forbindelsestilstanden.

B

Vælges, hvis forbindelsen altid skal oprettes med den valgte
forbindelsestilstand.

g Relevante links
• "Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags netværksmiljøer" s.15
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Søgeskærm
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Når du har valgt forbindelsesfunktionen, vises søgeskærmen.

A

Brugernavn

B

Automatisk søgning Søger efter projektorer på netværket, som computeren er
forbundet til.

C

Manuel søgning
Søger efter projektorer på netværket vha. projektorens
(kun på Avanceret
IP-adresse eller projektornavn.
forbindelsestilstand)

D

Profil

Søger efter projektorer på netværket vha. tidligere gemte
projektoroplysninger.

E

Profil-liste

Viser de registrerede profiler (projektoroplysninger).
Når du dobbeltklikker på profilen, søges der på
netværket efter de projektorer, der er registreret i
profilen.

F

Foretag indstillinger Viser skærmen Foretag indstillinger.

G

Deltag

H

Liste over tilsluttede
projektorer (kun på
Avanceret
forbindelsestilstand)

I

Registrer (kun på
Registrerer projektorerne på Liste over tilsluttede
Avanceret
projektorer i en profil.
forbindelsestilstand)

J

Opret forbindelse
som Moderator eller
deaktiver afbrydelse
af forbindelsen.

Forbinder til de valgte projektorer som moderator, og
giver mulighed for at forhindre alle andre brugere i at
afbryde din forbindelse (kun på understøttede modeller).
Mødelederfunktion kun i Standardudgave af softwaren.

K

Slet liste

Sletter oplysningerne, der vises på Projektorliste og på
Liste over tilsluttede projektorer.

L

Projektorliste

Viser en liste over projektorer, der findes på netværket.
Du kan derefter vælge de projektorer, du ønsker at
oprette forbindelse til. Søgeresultatet for hver
søgemetode (Automatisk søgning, Manuel søgning og
Profil) vises på forskellige lister.
• Status: Se beskrivelsen af ikonerne for projektorstatus
i den næste tabel.
• Projektornavn: Viser projektorens navn.
• SSID (kun på Lynforbindelsestilstand): Viser
projektorens SSID.
• Signalstyrke (kun på Lynforbindelsestilstand): Viser
signalstyrken, når en forbindelse oprettes via
lynforbindelsestilstanden. Når signalstyrken øges,
stiger antallet af lysende indikatorer også.
• IP-adresse (kun på Avanceret forbindelsestilstand):
Viser projektorens IP-adresse.
• Kommentarer: Viser kommentarer til projektoren. Du
kan redigere i kommentarerne ved at højreklikke på
profilen og herefter klikke på Egenskab. Der kan
indtastes op til 32 tegn.

Viser brugernavnene, der står på brugerlisten på
styreskærmen. Du kan redigere brugernavnet på fanen
Brugerindstillinger på skærmen Foretag indstillinger.

Opretter forbindelse til de valgte projektorer.

Viser oplysninger om projektorerne, der vælges på
Projektorliste. Selvom søgemetoden ændres, forbliver
indholdet i Liste over tilsluttede projektorer det
samme.

Opdaterer oplysningerne på Projektorliste.

M

Opdater

N

Manuel søgefelt
Når du bruger Manuel søgning, skal du indtaste
(kun på Avanceret
projektorens IP-adresse eller projektornavnet. Klik på
forbindelsestilstand) knappen Søg for at søge efter den specificerede
projektor.

Søgeskærm
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Ikonerne for projektorens status på Projektorliste er beskrevet i nedenstående
tabel.
Tilgængelig. Du kan oprette forbindelse til projektoren.
Standby
Tilgængelig. Selvom andre computere er sluttet til projektoren,
kan du også oprette forbindelse på samme tid.
Optaget
Tilgængelig. Du kan oprette forbindelse til en gruppe med flere
projektorer, der projicerer det samme billede (spejling).
Spejling...

Bruges i øjeblikket
af et andet program

Ikke tilgængelig. Projektoren viser skærmen for
netværkskonfiguration, eller projektoren bruges af en anden
projektorsoftware.
Ikke tilgængelig. Der bruges allerede en Manuel søgning eller
Profil-søgning til at søge efter projektoren.

Søger
Ikke tilgængelig. Den specifikke projektor kunne ikke findes
ved hjælp af Manuel søgning eller Profil-søgning.
Ikke fundet.
Ikke tilgængelig. Projektoren er ikke kompatibel med Epson
iProjection.
Ikke-understøttede
projektorer

Ikke hentet

Tilgængelig. Vises, hvis en projektor hvis
sikkerhedsindstillinger er slået til, findes i
Lynforbindelsestilstand.

g Relevante links
• "Automatisk søgning efter Netværksprojektorer" s.27
• "Søgning efter netværksprojektorer med en IP-adresse eller et
projektornavn" s.28

• "Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil" s.28
• "Søgning efter netværksprojektorer vha. en genvej" s.39
• "Foretag indstillinger" s.69

Gem skærm
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Når du søger efter projektorer og gemmer oplysninger som en profil på
søgeskærmen, vises skærmen Gem.

A

Projektorfilnavn

Indtast projektorfilnavn.

B

Gem i

Vælg mappen, hvori du vil gemme profilen.

C

Opret ny mappe

Opretter en ny mappe.

D

OK

Registrerer projektorens oplysninger i profilen.

g Relevante links
• "Registrering af en profil" s.29

Foretag indstillinger
Hvis du klikker på Foretag indstillinger på skærmen søg og forbind i Epson
iProjection, vises skærmen Foretag indstillinger.

a

• Du kan også åbne Foretag indstillinger fra menuen Funktioner på
styreskærmen. Når du åbner Foretag indstillinger fra styreskærmen,
vises fanen Brugerindstillinger ikke.
• De tilgængelige indstillinger varierer afhængig af softwarens udgave.
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Foretag indstillinger - Brugerindstillinger
Når du klikker på fanen Brugerindstillinger på skærmen Foretag
indstillinger, vises følgende skærm.

g Relevante links
• "Foretag indstillinger - Brugerindstillinger" s.69
• "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" s.70
• "Foretag indstillinger - Juster præstation" s.72
• "Foretag indstillinger - Lydafspilningen" s.73
• "Foretag indstillinger - Udsend" s.74
• "Søgeskærm" s.66
• "Værktøjslinjen" s.75

Brugernavn

Indtast et brugernavn fra brugerlisten på styreskærmen.
Der kan indtastes op til 32 tegn. Denne indstilling er
synkroniseret med indstillingen på søgeskærmen.

Navn på delt profil (kun
på Avanceret
forbindelsestilstand)

Indtast netværksplaceringen eller URL-adressen til den
delte profil (herunder navnet på profilen), som vist
nedenfor.
• På en filserver (kun i Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist
• På en web-server: http://xxxxx/xxxxx.mplist

Foretag indstillinger
Slet (kun på Avanceret
forbindelsestilstand)

Slet indtastningshistorikken til Manuel søgning.

Gendan standarder

Nulstiller alle værdier for Foretag indstillinger til deres
standardindstillinger, bortset fra Skift LAN under fanen
Generelle indstillinger.

70

Foretag indstillinger - Generelle indstillinger
Hvis du klikker på fanen Generelle indstillinger på skærmen Foretag
indstillinger, vises følgende skærm.

g Relevante links
• "Søgeskærm" s.66
• "Styreskærm" s.76
• "Automatisk søgning efter Netværksprojektorer" s.27
• "Deling af en profil over et netværk" s.31

Krypter kommunikation

Vælg for at kryptere og sende data. Selv om data skulle
blive opsnappet, kan de ikke dekrypteres.

Vis i høj opløsning, når
den projicerede skærm
opdeles i to eller fire

Kun mulig på projektorer med en opløsning på
WUXGA (1920 × 1200) eller Fuld HD (1920 x 1080)
Vælg for at vise alle opdelte skærme i høj opløsning.
Ryd denne indstilling, hvis det tager for lang tid at vise
billedet, eller hvis visningen afbrydes.

Foretag indstillinger
Vis vinduet Valg af
forbindelsestilstand ved
opstart

Vælges, for at vise skærmen Vælg forbindelsestilstand
hver gang softwaren startes.
Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du
ønsker en almindelig opstartsmetode.

Gør musemarkørens
bevægelse jævn

Kun i Windows 7
Vælges for at forhindre musemarkøren i at flimre, når
Overfører overlagt vindue er valgt under fanen Juster
præstation. (Hvis Windows Aero er valgt som tema i
Windows 7, slår denne indstilling Windows Aero fra.)

Sæt projiceret skærm på
pause, når
kontrolskærmen for
projicering vises

Kun tilgængelig for moderatoren, når du bruger
moderatorfunktionen.
Vælges for at skjule handlingerne på styreskærmen fra
andre brugere, når din computerskærm projiceres.

Brug Easy Interactive
Tools

Kun i Windows
Vælges for at bruge Easy Interactive Tools med
softwaren.
Denne indstilling er synkroniseret med Overfører
overlagt vindue under fanen Juster præstation.

Brug interaktiv pen

Vælges for at bruge den interaktive funktion over et
netværk (kun på understøttede modeller). Du behøver
ikke at forbinde en computer til projektoren med et
USB-kabel.
Følgende enheder kan bruges på samme tid.
• Windows: To Easy Interactive-penne og seks
trykpunkter
• Mac: En mus

Luk programmet, når
USB-stikken skal fjernes

Vælges for at afbryde computeren, når du fjerner USBnøglen fra computeren. Fjern markeringen i dette
afkrydsningsfelt hvis du vil dele USB-nøglen med andre
brugere uden at afbryde computeren.

Dupliker altid disse
skærme

Vælges, for at kopiere en skærm med en computer med
en 3. generation af Intel Core i-serien eller tidligere
CPU.
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Skift LAN

Kun i Windows
Hvis en computer har flere adaptere, bruges denne
indstilling til at skifte til den netværksadapter, der skal
bruges til en søgning.
Som standard bruges alle netværksadaptere til udførelse
af en søgning.

Indstillingsfiler for
adgangssætning til trådløst
LAN (kun på
Lynforbindelsestilstand)

I Lynforbindelsestilstand gemmes SSID'erne og
adgangskoderne på computeren, når der oprettes
forbindelse til en projektor, der har
sikkerhedsindstillingerne slået til. Du kan redigere og
slette de gemte oplysninger.
Rediger: Viser styreskærmen til det trådløse netværk til
computeren.
Slet alle: Sletter alle SSID'er og adgangskoder, der er
gemt på computeren.

Gendan standarder

Nulstiller alle værdier for Foretag indstillinger til deres
standardindstillinger, bortset fra Skift LAN under fanen
Generelle indstillinger.

g Relevante links
• "Ændring af antallet af projicerede skærme" s.34
• "Sådan skjules styreskærmen" s.48

Foretag indstillinger
Foretag indstillinger - Juster præstation
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Reducer opløsningen, og
overfør

Hvis du klikker på fanen Juster præstation på skærmen Foretag indstillinger,
vises følgende skærm.

Gælder kun når Brug båndbredde er instillet til 1 Mbps
eller derover, og når projektoren forbindes med en
opløsning på WUXGA (1920 × 1200) eller Fuld HD
(1920 x 1080).
Vælges for at reducere størrelsen af data, der skal
overføres til projektoren, ved at sænke opløsningen.
Brug denne indstilling på et langsomt netværk, eller
hvis det tager for lang tid at vise billedet eller hvis
projiceringen afbrydes.

Overfører overlagt vindue Kun Windows 7 (når Windows 7 Basic er valgt som
tema)
Hvis du bruger et lagdelt vindue, projicerer projektoren
ikke indhold såsom meddelelser, der vises på
computeren. Vælg denne for at projicere indhold fra et
andet lagdelt vindue.
Hvis musemarkøren flimrer på skærmen, skal du vælge
Gør musemarkørens bevægelse jævn under fanen
Generelle indstillinger.
Version

Viser Epson iProjection versionoplysningerne.

Gendan standarder

Nulstiller alle værdier for Foretag indstillinger til deres
standardindstillinger, bortset fra Skift LAN under fanen
Generelle indstillinger.

g Relevante links
• "Ændring af antallet af projicerede skærme" s.34
• "Projicering af din skærm" s.44
• "Sådan styres forbindelsens båndbredde" s.50
Projiceringskvalitet

Indstiller kvaliteten på det projicerede billede og
overførselshastigheden.
• Billedprioritet: Overfører de projicerede billeddata
med et lavt komprimeringsforhold, så billedkvaliteten
prioriteres.
• Hastighedsprioritet: Komprimere de projicerede
billeddata, så overførselshastigheden forøges.

Brug båndbredde

Styrer båndbredden på dataoverførslen. Hvis du vælger
en lille båndbredde, forringes kvaliteten på det
projicerede billede, men netværket belastes mindre.

Foretag indstillinger
Foretag indstillinger - Lydafspilningen
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Send lyd fra projektoren

Hvis du klikker på fanen Lydafspilningen på skærmen Foretag indstillinger,
vises følgende skærm.

Vælg hvordan computerens lyd skal udsendes fra
projektoren. Fjern markeringen for at afspille lyd fra
computeren.

a

Gendan standarder

• Du kan kun udsende computerens
lyd fra projektoren, når du
projicerer én computerskærm i
fuld skærm.
• Hvis du vælger 256Kbps eller
512Kbps under Brug båndbredde
under fanen Juster præstation,
kan lyden ikke udsendes fra
projektoren, og denne indstilling
kan ikke vælges.

Nulstiller alle værdier for Foretag indstillinger til deres
standardindstillinger, bortset fra Skift LAN under fanen
Generelle indstillinger.

g Relevante links
• "Udsendelse af lyd fra projektoren" s.43
• "Sådan styres forbindelsens båndbredde" s.50

Foretag indstillinger
Foretag indstillinger - Udsend
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Gem placeringsmappe

Viser mappen, hvor den modtagne billedfil gemmes.
Billederne gemmes i følgende mapper.
• Windows
<startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Eps
on iProjection
• Mac
<startup_drive>:\Users\<user_name>\Pictures\Epson
iProjection

Åbn Gem
placeringsmappe

Åbner mappen, hvor den modtagne billedfil er gemt.

Tillad Mødelederovervågning

Vælges, hvis mødelederen skal have tilladelse til at se
computerskærmen som et miniaturebillede.

Gendan standarder

Nulstiller alle værdier for Foretag indstillinger til deres
standardindstillinger, bortset fra Skift LAN under fanen
Generelle indstillinger.

Når du klikker på fanen Udsend på skærmen Foretag indstillinger, vises
følgende skærm.

g Relevante links
• "Sådan udsendes den projicerede skærm" s.46

Vis modtagne billeder i
fremviseren

Vælges for at åbne det modtagne billede i fremviseren,
der følger med Epson iProjection.

Værktøjslinjen
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Når du har startet Epson iProjection, og der er oprettet forbindelse til
projektoren, vises værktøjslinjen på computerskærmen. Du kan bruge denne
værktøjslinje til at styre projektoren, angive indstillinger og slå
netværksforbindelsen fra.

Viser det modtagne billede i fremviseren.
Vis modtaget billede
Projicerer din computerskærmen i fuld skærm.
Projicer min skærm

a

Forlad

Afbryder forbindelsen mellem din computer og
projektorerne.

Afbryd alle

Afbryder forbindelsen mellem alle enheder og
projektorer, der deltager i mødet.

Elementerne, der vises på værktøjslinjen varierer, afhængigt af
forbindelsesmetoden og versionen af denne software eller din rolle i
softwaren.

Skifter til styreskærmen.
Skift til kontrolskærm for
projicering

Starter igen fra tilstandene Stop eller Pause, og
projicerer computerskærmen som den er.
Vis

Stop

Pause

Stopper projiceringen, mens der er oprettet forbindelse
til projektoren. Der vises en sort skærm, mens
projiceringen er standset.
Sætter computerskærmen, der i øjeblikket vises, på
pause. Den projicerede skærm ændres ikke, selvom du
foretager ændringer på computerskærmen.
Udsender den aktuelle projicerede skærm til deltagernes
enheder.

Udsend projiceret skærm
Viser miniaturebilleder af deltagernes skærme, så
moderatoren kan se dem.
Vis miniaturer

Projektoroplysninger

Viser projektorens netværksoplysninger. Kodeord til
projektoren er det kodeord, du angav, da du tilsluttede
projektoren.
----: Der er ikke blevet oprettet et kodeord til
projektoren.
Ukendt: Kodeordet til projektoren hentes ikke, fordi
forbindelsen oprettes uden at indtaste kodeordet til
projektoren ved fx at indlæse en QR-kode eller tilslutte
en USB-nøgle.

g Relevante links
• "Styreskærm" s.76
• "Betjening af status for den projicerede skærm" s.33
• "Projicering af din skærm" s.44
• "Afbrydelse af forbindelsen" s.37

Styreskærm
Hvis du klikker på knappen
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på værktøjslinjen, vises styreskærmen.

A

Menuen Fil

Klik for at vælge Afslut for at lukke softwaren.

Menuen Funktioner Klik for at vælge følgende elementer.
• Afvis brugerbetjening: Låser deltagerens mus. Det er
ikke muligt, at låse betjeningen af den udvidede
skærm.
• Tillad brugerbetjening: Låser deltagerens mus op.
• Udsend blank skærm: Udsender en blank skærm til
deltagernes enheder, som de frit kan tegne på.
• Vis modtaget billede: Vis modtagne billeder i
fremviseren.
• Foretag indstillinger: Viser skærmen Foretag
indstillinger.

a

• Styringsskærmen findes kun i Standardudgave af softwaren.
• Elementerne, der vises på styreskærmen varierer afhængig af din
rolle i softwaren, og hvilken projektor, der bruges.

Menuen Afbryd

Klik for at vælge Forlad eller Afbryd alle.

Menuen Hjælp

Klik for at vælge Versionsoplysninger.

B

Antal tilslutninger

Viser antallet af brugere, der er forbundet til
projektoren.

C

Brugeroplysninger

Viser dit navn og status. Vises i blåt, når din
computerskærm projiceres. Vises i gråt, når du er i
projiceringsområdet, men din skærm projiceres ikke.

D

Brugersøgning

Indtast brugernavnet, som du ønsker at søge efter, og
klik herefter på knappen
brugerlisten.

. Søgeresultatet vises på

Klik på knappen
for at vende tilbage til den
oprindelige brugerliste.

Styreskærm
E

Brugerliste
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Viser brugernavnene til de computere, der er forbundet
til projektorerne. Du kan tilslutte op til 50 enheder
samtidigt til en projektor, som fx computere,
smartphones og tabletter, vha. Epson iProjection.
Hvis du trækker et brugernavn til en hvid skærm i
projiceringsområdet, projiceres dennes computerskærm.
Baggrunden på brugere, der i øjeblikket projiceres, er
blå, og på brugere, der er i projiceringsområdet, men i
øjeblikket ikke projiceres, er grå. Selvom en bruger
forlader sessionen, forbliver dennes navn på
brugerlisten, og tekstfarven er grå.
Standardindstillingen for brugernavnet er brugernavnet
til login. Du kan ændre brugernavnet på fanen
Brugerindstillinger på skærmen Foretag indstillinger
eller på søgeskærmen.
Udsender den aktuelle projicerede skærm til deltagernes
enheder.

F

Viser miniaturebilleder af deltagernes skærme, så
moderatoren kan se dem.

I

Vis miniaturer
J

Afslut som
mødeleder/Bliv
mødeleder

Klik på knappen Afslut som mødeleder for at stoppe
med at være moderator, eller på knappen Bliv
mødeleder hvis du skal være moderator. Den viste knap
varierer afhængigt af forbindelsesmetoden.

K

Mødeleder

Viser moderatornavnet, når der er en moderator.

L

Projiceringsområdet Når baggrundsfarven på et panel er hvidt, projiceres
computerskærmen fra brugeren i dette panel. Hvis der
ikke er nogen bruger på det hvide panel, projiceres en
sort skærm. Du kan ændre den projicerede skærm og
placeringen, hvorfra computerskærmen projiceres, ved
at trække og slippe brugernavnet.

M

Målskærmen

Flyt målskærmen med en blå ramme, ved at klikke på en
af skærmene på projiceringsområdet. Du kan projicere
computerskærmen der hvor målskærmen er placeret,
ved at klikke på en af knapperne til ændring af
projiceringen.

N

Skærmstyringsknap
perne

Angiver følgende status for projektoren.

Udsend projiceret
skærm
G

H

Tilsluttet
projektornavn

Viser navnet på projektoren, som du i øjeblikket er
forbundet til.
Hvis du klikker på projektornavnet, vises webfjernstyringssiden. Her kan du styre projektoren på
computerskærmen på samme måde, som du bruger
fjernbetjeningen. Se Brugerhåndbog til projektoren for
yderligere oplysninger.

Viser projektorens netværksoplysninger. Kodeord til
projektoren er det kodeord, du angav, da du tilsluttede
Projektoroplysninge projektoren.
----: Der er ikke blevet oprettet et kodeord til
r
projektoren.
Ukendt: Kodeordet til projektoren hentes ikke, fordi
forbindelsen oprettes uden at indtaste kodeordet til
projektoren ved fx at indlæse en QR-kode eller tilslutte
en USB-nøgle.

•

Vis: Starter igen fra Stop eller Pause, og projicerer
computerskærmen som den er.

•

Stop: Stopper projiceringen, mens der er oprettet
forbindelse til projektoren. Der vises en sort skærm,
mens projiceringen er standset.

•

Pause: Sætter computerskærmen, der i øjeblikket
vises, på pause. Den projicerede skærm ændres ikke,
selvom du foretager ændringer på computerskærmen.

Låser deltagerens mus og låser den op igen. Det er ikke
muligt, at låse betjeningen af den udvidede skærm.

O

Afvis/tillad
brugerbetjening

Styreskærm
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Skifter til værktøjslinjen.

P
Skift til værktøjslinje
Q

Skift
Ændrer antallet af tilgængelige paneler til projicering af
projiceringsknapper computerskærmene.
•

En skærm: Projicerer skærmen fra en enhed i
fuld skærm, uden at opdele den projicerede skærm.

•

To skærme: Projicerer skærmene fra op til to
enheder på samme tid ved at opdele den projicerede
skærm i to dele.

•

Fire skærme: Projicerer skærmene fra op til fire
enheder på samme tid ved at opdele den projicerede
skærm i fire dele.

Projicerer din computerskærmen i fuld skærm.

R
Projicer min skærm

g Relevante links
• "Søgeskærm" s.66
• "Foretag indstillinger - Brugerindstillinger" s.69
• "Værktøjslinjen" s.75
• "Afbrydelse af forbindelsen" s.37
• "Projicering af din skærm" s.44
• "Skift mellem moderatorer" s.45
• "Sådan skjules styreskærmen" s.48
• "Sådan udsendes den projicerede skærm" s.46
• "Forhindring af brugerhandlinger" s.49
• "Styring af den projicerede skærm" s.33

Miniatureskærm
Hvis du klikker på knappen
vises følgende skærm.
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på værktøjslinjen eller på en styreskærm,

Projicerer din computerskærm i fuld skærm, uden at
nogen af de andres skærme projiceres.

F
Projicer min skærm

Viser næste side.

G

Næste
H

Sideliste

Skifter til siden, som du ønsker at se.
Viser forrige side.

I

Forrige
Reducerer størrelsen på hver miniaturebillede, så du
kan se flere miniaturebilleder på skærmen.

J

Vis små miniaturer
Øger størrelsen på hver miniaturebillede, så du kan se
flere detaljer i hvert billede.

K

A

Miniature

Viser en deltagers skærm. Miniaturebilledet, der vises,
har en blå ramme.

B

Afkrydningsfelt til
miniaturebillede

Vælg miniaturebilledet, som du ønsker at projicere. Det
er muligt, at vælge op til 12 miniaturebilleder.

C

Brugernavn

Viser brugernavnet på hver miniaturebillede. Der kan
vises op til 32 tegn.

Vis store miniaturer
L

Slet alle

Opdaterer miniaturebillederne.

M

Lukker skærmen med miniaturebillederne.

D

Opdater
Luk
Projicerer miniaturebillederne, som du har valgt. Hvis
du vælger mere end 5 miniaturebilleder, vises skærmen
med valg af miniaturebilleder. Hvis du har valgt op til 4

E

Projicer

miniaturebilleder, skal du klikke på knappen
igen.

Viser antallet af valgte miniaturebilleder. Fravælg feltet,
for at slette alle de valgte billeder. Hvis du afkrydser
feltet igen, vælges de tidligere valgte miniaturebilleder
igen.

Fremviserskærmen
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Fremviserskærmen vises i følgende situationer.
• Når du modtager data fra det udsendte billede.
• Når du vælger Vis modtaget billede i menuen Funktioner på
styreskærmen.
• Når du klikker på knappen

på værktøjslinjen.

A

Næste data

Viser næste data.

B

Forrige data

Viser forrige data.

Bilag
Se disse afsnit for at lære mere om softwaren Epson iProjection.
g Relevante links
• "Opdatering og afinstallation af softwaren" s.82
• "Understøttede opløsninger og farver" s.84
• "Begrænsninger" s.85
• "Bemærkninger" s.87

Opdatering og afinstallation af softwaren
Følg disse instruktioner for at opdatere eller afinstallere softwaren Epson
iProjection.
g Relevante links
• "Sådan henter du den nyeste softwareversion" s.82
• "Sådan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Windows 7)"
s.82
• "Sådan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Windows
8/Windows 8.1/Windows 10)" s.82
• "Sådan afinstalleres softwareprogrammerne Epson iProjection (Mac)" s.82

82

e Vælg Epson iProjection, og klik derefter på Fjern/Skift.
f Følg vejledningerne på skærmen.
Sådan afinstalleres softwareprogrammerne Epson
iProjection (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
Følg instruktionerne nedenfor for at afinstallere softwareprogrammerne
Epson iProjection.

Sådan henter du den nyeste softwareversion

Du skal have administratorrettigheder for at afinstallere softwaren.

a
Opdateringer til denne software og den vejledning kan muligvis findes på
Epsons hjemmeside.
Besøg epson.sn.

Sådan afinstalleres softwareprogrammerne Epson
iProjection (Windows 7)
Følg instruktionerne nedenfor for at afinstallere softwareprogrammerne
Epson iProjection.
Du skal have administratorrettigheder for at afinstallere softwaren.

a Tænd computeren.
b Sørg for at alle programmer er lukket.
c Tryk på tasten på tastaturet for at se alle programmerne.
på (hold knappen nede) Epson iProjection Ver.X.XX, og
d Højreklik
vælg derefter Afinstaller.
e Følg vejledningerne på skærmen.

a

a
b Sørg for at alle programmer er lukket.
c Klik på Start, efterfulgt af Kontrolpanel.
d Klik på Fjern et program i kategorien Programmer.
Tænd computeren.

Sådan afinstalleres softwareprogrammerne Epson
iProjection (Mac)
På Mac, skal du følge instruktionerne nedenfor for at afinstallere
softwareprogrammerne Epson iProjection.

a Tænd computeren.

Opdatering og afinstallation af softwaren

b Sørg for at alle programmer er lukket.
c Åbn mappen Applications.
mappen Epson iProjection - Tools, og dobbeltklik herefter på
d Åbn
Epson iProjection Uninstaller.app.
e Følg vejledningerne på skærmen.
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Understøttede opløsninger og farver

84

Se disse afsnit vedrørende skærmopløsninger på computeren og hvor mange
farver Epson iProjection kan projicere.

Windows

Mac

16-bit farver

Ca. 32.000 farver (16-bit)

g Relevante links
• "Understøttede opløsninger" s.84
• "Skærmfarver" s.84

32-bit farver

Ca. 16,7 mio. farver (32-bit)

Understøttede opløsninger
Nedenstående skærmopløsninger kan projiceres. Du kan ikke tilslutte til en
computer med en opløsning, der er større end WUXGA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SVGA (800 × 600)
XGA (1024 × 768)
SXGA (1280 × 960)
SXGA (1280 × 1024)
SXGA+ (1400 × 1050)
WXGA (1280 × 768)
WXGA (1280 × 800)
WXGA+ (1440 × 900)
UXGA (1600 × 1200)
Full HD (1920 × 1080)
WUXGA (1920 × 1200)

Hvis du bruger en computerskærm med et unikt skærmformat, forøges eller
reduceres opløsningen afhængigt af opløsningen på computeren og på
projektoren, så billedkvaliteten ikke forringes.
Afhængigt af opløsningen vises der ind imellem sorte kanter på siderne af
billedet.

Skærmfarver
Det er muligt at projicere følgende antal skærmfarver.

Begrænsninger
Se disse afsnit vedrørende restriktioner under projicering af computerbilleder,
mens du bruger Epson iProjection.
g Relevante links
• "Tilslutningsbegrænsninger" s.85
• "Begrænsninger ved projicering fra Windows Billedgalleri og Windows Live
Billedgalleri" s.85
• "Begrænsninger i Windows Aero" s.85
• "Begrænsninger ved projicering fra Windows Media Center" s.86

Tilslutningsbegrænsninger
Bemærk venligst følgende begrænsninger, når du bruger Epson iProjection.
• Du kan tilslutte op til fire projektorer til én computer og projicere samtidig.
(Multiskærm understøttes ikke.)
• Du kan tilslutte op til 50 enheder samtidigt til en projektor, som fx
computere, smartphones og tabletter, vha. Epson iProjection.
• Der kan kun overføres lyd, når der er tilsluttet til én projektor, og én
computerskærm projiceres i fuld skærm. Hvis der er tilsluttet flere
projektorer, eller den projicerede skærm er opdelt, kan der ikke overføres
lyd under projektion.
• Hvis overførselshastigheden på det trådløse LAN-netværk er lav, kan
netforbindelsen blive afbrudt uventet.
• Programmer, der bruger en del af DirectX-funktionerne, vises muligvis ikke
korrekt (kun i Windows).
• Du kan ikke projicere MS-DOS-anmodninger i fuld skærm (kun i
Windows).
• Der er tidspunkter, hvor billedet på computerskærmen og billedet som
projektoren projicerer, ikke stemmer helt overens.
• Film afspilles ikke så jævnt, som de gør på en computer.
• Når du aktiverer indstillingen Brug interaktiv pen under fanen Generelle
indstillinger under Foretag indstillinger og du ser sorte linjer på
computerskærmen, er placeringen af den interaktive pen muligvis ikke
præcis.
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Begrænsninger ved projicering fra Windows
Billedgalleri og Windows Live Billedgalleri
Bemærk venligst følgende begrænsninger når du åbner Windows Billedgalleri
eller Windows Live Billedgalleri, og du bruger Epson iProjection.
• Diasshow afspilles i enkel tilstand under projicering fra Windows
Billedgalleri eller Windows Live Billedgalleri.
Da værktøjslinjen ikke vises, kan du ikke ændre temaet (effekterne) under
afspilningen af et diasshow, uanset indeksscoren i Windows Experience.
Når enkel tilstand er startet, kan du ikke skifte tilstand, mens Windows
Billedgalleri eller Windows Live Billedgalleri kører, også selvom du lukker
Epson iProjection. Genstart Windows Billedgalleri eller Windows Live
Billedgalleri.
• Det er ikke muligt at afspille film.

Begrænsninger i Windows Aero
Bemærk følgende to begrænsninger, når vinduesdesignet på din computer er
Windows Aero.
• Det lagdelte vindue projiceres uanset hvordan Overfører overlagt vindue er
indstillet på skærmen Foretag indstillinger i Epson iProjection.

Begrænsninger
• Følgende meddelelse vises muligvis et par minutter efter at en computer har
oprettet forbindelse til projektoren via et netværk vha. Epson iProjection.

Det anbefales, at du vælger Behold det aktuelle farveskema, og vis ikke
meddelelsen igen. Dette valg forbliver aktiveret indtil computeren
genstartes.

Begrænsninger ved projicering fra Windows Media
Center
Bemærk venligst følgende begrænsninger ved projektion fra Windows Media
Center.
• Du kan ikke projicere billeder i fuld skærmvisning ved hjælp af Windows
Media Center. Skift til vinduesvisningen for at projicere billederne.
• Hvis lyden stopper under afspilningen, når den overføres fra computeren til
projektoren vha. Epson iProjection, kan du prøve at genstarte programmet,
som du bruger.
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Bemærkninger
Se disse afsnit for vigtige meddelelser om din software.
g Relevante links
• "Bemærkning om ophavsret" s.87
• "Om symbolerne" s.87
• "Generel meddelelse" s.87
• "Ophavsret" s.88

Bemærkning om ophavsret
Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives,
gemmes på søgemaskiner eller overføres på nogen måde eller i nogen form –
det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden
vis – uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der
påtages intet ansvar for patent, hvad angår brugen af de heri indeholdte
oplysninger. Ligeledes påtages der intet ansvar, hvad angår skader, der måtte
opstå ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.
Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige
over for køber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger
eller udgifter, som køber eller tredjepart har pådraget sig som følge af: uheld,
fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede
modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller (undtagen i
USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og
vedligeholdelsesanvisninger.
Seiko Epson Corporation påtager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der måtte opstå som følge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud
over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epsonprodukter godkendt af Seiko Epson Corporation.
Indholdet i denne brugerhåndbog kan ændres eller opdateres uden varsel.
Illustrationer i denne håndbog og den faktiske projektor kan afvige.

Om symbolerne
• Microsoft® Windows® 7 operativsystem
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• Microsoft® Windows® 8 operativsystem
• Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem
• Microsoft® Windows® 10 operativsystem
I denne guide refereres der til ovenstående operativsystemer som "Windows
7", "Windows 8", "Windows 8.1" og "Windows 10". Derudover bruges den
fælles betegnelse "Windows" til at omtale dem alle.
•
•
•
•
•

OS X 10.11.x
macOS 10.12.x
macOS 10.13.x
macOS 10.14.x
macOS 10.15.x

I denne vejledning refereres der til ovenstående operativsystemer som "OS X
10.11.x", "macOS 10.12.x", "macOS 10.13.x", "macOS 10.14.x" og "macOS
10.15.x". Derudover bruges den fælles betegnelse "Mac" til at omtale dem alle.

Generel meddelelse
EPSON og EasyMP er registrerede varemærker, og EXCEED YOUR VISION
og dets logo er registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Seiko
Epson Corporation.
XGA er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende International
Business Machines Corporation.
Mac, Mac OS, OS X og macOS er registrerede varemærker tilhørende Apple
Inc.
Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformål og
kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle
rettigheder til disse mærker.
Softwareophavsret: Dette produkt bruger gratis software samt software, som
denne virksomhed har rettighederne til.

Bemærkninger
Ophavsret
Disse informationer kan ændres uden varsel.
© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.2 413937200DA
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