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Σύµβολα που Χρησιµοποιούνται Στον Οδηγό
Σύµβολα για την ασφάλεια
Ο προβολέας και τα εγχειρίδιά του χρησιµοποιούν σύµβολα γραφικών και ετικέτες για την υπόδειξη περιεχοµένου το οποίο επεξηγεί τον τρόπο χρήσης του προϊόντος
µε ασφάλεια.
∆ιαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που έχουν τη σήµανση αυτών των συµβόλων, προκειµένου να αποφύγετε τον τραυµατισµό ατόµων ή τη φθορά σε
περιουσία.
Το σύµβολο αυτό παρέχει πληροφορίες που, εάν αγνοηθούν, θα µπορούσαν ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυµατισµό ή ακόµα και
θάνατο.

Προειδοποίηση
Προσοχή

Το παρόν σύµβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις αγνοήσετε θα µπορούσαν ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυµατισµό ή υλικές
ζηµιές λόγω λανθασµένου χειρισµού.

Σύµβολα γενικών πληροφοριών
Αυτή η ετικέτα επισηµαίνει διαδικασίες που µπορούν να οδηγήσουν σε ζηµιά ή τραυµατισµό, αν ο χρήστης δεν επιδείξει την απαραίτητη προσοχή.

Προσοχή
Αυτή η ετικέτα επισηµαίνει πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες θα είναι χρήσιµο να γνωρίζετε.
[Όνοµα κουµπιού]
Όνοµα µενού/ρύθµισης

Υποδεικνύει το όνοµα ενός κουµπιού στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου.
Παράδειγµα: κουµπί [Esc]
Επισηµαίνει το όνοµα του µενού και της ρύθµισης του βιντεοπροβολέα.
Παράδειγµα:
Επιλέξτε το µενού Εικόνα
s Εικόνα > Σύνθ. ρυθµίσεις
Η ετικέτα αυτή υποδεικνύει συνδέσµους στις σχετικές σελίδες.

s

Η ετικέτα αυτή υποδεικνύει το επίπεδο του τρέχοντος µενού του βιντεοπροβολέα.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Χρήση του εγχειριδίου για αναζήτηση πληροφοριών" σελ.7

Χρήση του εγχειριδίου για αναζήτηση πληροφοριών
Το εγχειρίδιο PDF σάς επιτρέπει να αναζητάτε τις πληροφορίες που ψάχνετε
µέσω λέξεων-κλειδιών ή να µεταβαίνετε απευθείας σε συγκεκριµένες
ενότητες, χρησιµοποιώντας τους σελιδοδείκτες. Μπορείτε επίσης να
εκτυπώσετε µόνο τις σελίδες που χρειάζεστε. Σε αυτήν την ενότητα εξηγείται
ο τρόπος χρήσης ενός εγχειριδίου PDF που έχει ανοιχθεί στο Adobe Reader X
στον υπολογιστή σας.
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• Windows: Κρατήστε πατηµένο το κουµπί Alt και στη συνέχεια, πατήστε το
κουµπί ←.
• Mac OS: Πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο Command και, στη συνέχεια,
πατήστε ←.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αναζήτηση µε λέξη-κλειδί" σελ.7
• "Απευθείας µετάβαση από σελιδοδείκτες" σελ.7
• "Εκτύπωση µόνο των σελίδων που χρειάζεστε" σελ.7

Αναζήτηση µε λέξη-κλειδί
Πατήστε Επεξεργασία > Σύνθετη αναζήτηση. Πληκτρολογήστε τη λέξηκλειδί (κείµενο) που θέλετε να βρείτε στο παράθυρο αναζήτησης και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί Αναζήτηση. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται
σε µορφή λίστας. Κάντε κλικ σε ένα από τα εµφανιζόµενα αποτελέσµατα για
να µεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα.

Εκτύπωση µόνο των σελίδων που χρειάζεστε
Μπορείτε να εξαγάγετε και να εκτυπώνετε µόνο τις σελίδες που χρειάζεστε.
Πατήστε το κουµπί Εκτύπωση στο µενού Αρχείο και, στη συνέχεια, ορίστε τις
σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε στο πεδίο Σελίδες στις Σελίδες προς
εκτύπωση.
• Για να ορίσετε συνεχόµενες σελίδες, εισαγάγετε µια παύλα µεταξύ της
αρχικής σελίδας και της τελικής σελίδας.
Παράδειγµα: 20-25
• Για να ορίσετε σελίδες που δεν είναι συνεχόµενες, χωρίστε τις σελίδες µε
κόµµα.
Παράδειγµα: 5, 10, 15

Απευθείας µετάβαση από σελιδοδείκτες
Κάντε κλικ σε έναν τίτλο για να µεταβείτε στη συγκεκριµένη σελίδα. Κάντε
κλικ στο + ή το > για να εµφανίσετε τους δευτερεύοντες τίτλους της
ενότητας. Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη σελίδα, εκτελέστε την
ακόλουθη ενέργεια χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιό σας.

Εισαγωγή στο λογισµικό των Epson iProjection
Βλ. τις πληροφορίες που εµφανίζονται εδώ, για να µάθετε περισσότερα για το λογισµικό Epson iProjection.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ιδιότητες του Epson iProjection" σελ.9

Ιδιότητες του Epson iProjection
Το λογισµικό Epson iProjection είναι µια εφαρµογή που σας επιτρέπει να
διοργανώνετε διαδραστικές συσκέψεις ή µαθήµατα προβάλλοντας εικόνες
από δικτυακούς βιντεοπροβολείς. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ποικιλία από
επιλογές προβολής για το περιβάλλον σας.
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Μπορείτε επίσης να διοργανώσετε εξ αποστάσεως συσκέψεις µέσω δικτύου
προβάλλοντας ταυτόχρονα την ίδια εικόνα σε έως τέσσερις βιντεοπροβολείς
στο δίκτυο.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σύνδεση σε διάφορες συσκευές" σελ.9
• "Οθόνη τεσσάρων τµηµάτων" σελ.9
• "Αλλαγή παρουσιαστών και θέσεων προβολής" σελ.10
• "Λειτουργία επόπτη" σελ.10
• "Απόδοση οθόνης και λειτουργία εµφάνισης µικρογραφιών" σελ.11
• "Εύκολη Προβολή ∆ικτύου µε τη χρήση µιας µονάδας flash USB (Μόνο για
Windows)" σελ.11

Σύνδεση σε διάφορες συσκευές
Μπορείτε να συνδέσετε έως και 50 συσκευές σε έναν βιντεοπροβολέα
ταυτόχρονα, όπως υπολογιστές, smartphone και tablet χρησιµοποιώντας το
λογισµικό Epson iProjection. (Έως και τέσσερις συσκευές έχουν τη
δυνατότητα να προβάλλουν ταυτόχρονα.)
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σύνδεση µε πολλούς βιντεοπροβολείς (Κατοπτρισµός)" σελ.44
• "Μέθοδοι σύνδεσης" σελ.22

Οθόνη τεσσάρων τµηµάτων
Μπορείτε να προβάλλετε ταυτόχρονα έως και τέσσερις οθόνες σε ξεχωριστά
τµήµατα προβολής, κάτι που είναι χρήσιµο τόσο σε επιχειρηµατικό όσο και σε
εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Π.χ., µπορείτε να συγκρίνετε και να αναλύετε δεδοµένα ενώ ταυτόχρονα
προβάλλετε οθόνες από πολλαπλές συσκευές. Σε εκπαιδευτικό περιβάλλον,
µπορείτε να προβάλετε το υλικό του µαθήµατος σε ένα τµήµα της οθόνης και

Ιδιότητες του Epson iProjection
τις απαντήσεις των σπουδαστών σε ένα άλλο, βελτιώνοντας την εµπειρία
εκµάθησης.
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επιτρέποντας στους χρήστες να παίρνουν τη σειρά τους κάνοντας τη δική του
παρουσίαση ο καθένας.

a

Η οθόνη ελέγχου προβολής είναι διαθέσιµη µόνο στη Βασική έκδοση
του λογισµικού.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αλλαγή του υπεύθυνου παρουσίασης" σελ.37
• "Αλλαγή της θέσης προβολής" σελ.38
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αλλαγή του αριθµού των προβαλλόµενων τµηµάτων" σελ.36

Αλλαγή παρουσιαστών και θέσεων προβολής
Μέσω του λογισµικού Epson iProjection µπορείτε να αλλάζετε εύκολα την
οθόνη που προβάλλεται και τη θέση προβολής µε απλή µεταφορά και
απόθεση των ονοµάτων χρηστών από τα τµήµατα στην οθόνη ελέγχου
προβολής.
Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του βιντεοπροβολέα µε άλλους χρήστες στο
ίδιο δίκτυο χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε τις συνδέσεις καλωδίων,

Λειτουργία επόπτη
Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία επόπτη, µόνο ένα άτοµο παίζει το ρόλο
επόπτη δηλ. αυτού που µπορεί ελέγχει την προβαλλόµενη οθόνη. Αυτή η
λειτουργία είναι κατάλληλη για συσκέψεις στις οποίες ο ένας χρήστης είναι ο
επόπτης και οι άλλοι χρήστες είναι οι συµµετέχοντες και ο επόπτης πρέπει να
ελέγχει την προβαλλόµενη οθόνη.
Μπορεί επίσης να είναι χρήσιµο σε περιβάλλον αίθουσας διδασκαλίας όπου ο
επόπτης πρέπει να ελέγχει το µάθηµα χωρίς διακοπή.

Ιδιότητες του Epson iProjection
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προς απάντηση στους συµµετέχοντες και, στη συνέχεια, να επιλέγει ποιες
απαντήσεις ή ιδέες να προβάλει ως απάντηση.

a

Η λειτουργία αυτή διατίθεται µόνο για τα µοντέλα που την
υποστηρίζουν.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αλλαγή του επόπτη" σελ.47
• "Μέθοδοι σύνδεσης" σελ.22

Απόδοση οθόνης και λειτουργία εµφάνισης
µικρογραφιών
Μπορείτε να κατανείµετε τις εικόνες που προβάλλονται την τρέχουσα στιγµή
στις συσκευές του συµµετέχοντα. Οι συµµετέχοντες µπορούν να προσθέτουν
σηµειώσεις στις ληφθείσες εικόνες µέσω λογισµικού σχεδίασης, το οποίο ο
επόπτης µπορεί να ελέγχει ως µικρογραφίες. Η λειτουργία αυτή είναι
κατάλληλη για περιβάλλοντα στα οποία ο επόπτης θέλει να θέτει ερωτήσεις

a

Η λειτουργία αυτή διατίθεται µόνο για τα µοντέλα που την
υποστηρίζουν.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Κατανοµή της προβαλλόµενης οθόνης" σελ.49
• "Επιλογή οθόνης συµµετέχοντα για προβολή µέσω µικρογραφιών" σελ.50

Εύκολη Προβολή ∆ικτύου µε τη χρήση µιας µονάδας
flash USB (Μόνο για Windows)
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια εµπορικά διαθέσιµη µονάδα flash USB ως
Κλειδί USB για να µεταφέρετε τις πληροφορίες δικτύου του βιντεοπροβολέα
σε υπολογιστή µε λειτουργικό σύστηµα Windows. Η δηµοιυργία ενός
Κλειδιού USB σας επιτρέπει την γρήγορη προβολή εικόνων από το δίκτυο
του βιντεοπροβολέα.

Ιδιότητες του Epson iProjection
Όταν αλλάζετε παρουσιαστή, µπορείτε να αλλάξετε την προβαλλόµενη οθόνη
εισαγάγοντας το Κλειδί USB σε νέο υπολογιστή του παρουσιαστή.

a

• Η λειτουργία αυτή διατίθεται µόνο για τα µοντέλα που την
υποστηρίζουν. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα
σας για περισσότερες λεπτοµέρειες.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Κλειδί USB ως µονάδα
ασύρµατου LAN βιντεοπροβολέα.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σύνδεση µε ∆ίκτυο Βιντεοπροβολέα µε τη χρήση µονάδας flash USB
(Μόνο για Windows)" σελ.42
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Εγκατάσταση του λογισµικού για πρώτη φορά
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν συνδέσετε έναν υπολογιστή στον βιντεοπροβολέα µέσω δικτύου.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εγκατάσταση του λογισµικού" σελ.14
• "Επιλογή ρυθµίσεων δικτύου βιντεοπροβολέα" σελ.17

Εγκατάσταση του λογισµικού

14

Εγκαταστήστε το λογισµικό Epson iProjection κατεβάζοντάς το από τον
ιστότοπο της Epson.

a

Απαίτηση

• Αν η γλώσσα που επιλέχτηκε για την εγκατάσταση είναι διαφορετική
από τη γλώσσα του λειτουργικού συστήµατος που χρησιµοποιείται,
οι οθόνες ενδέχεται να µην εµφανίζονται σωστά.
• Αν στον υπολογιστή σας είναι εγκατεστηµένη µια προηγούµενη
έκδοση αυτού του λογισµικού ή του EasyMP Multi PC Projection,
καταργήστε πρώτα την εγκατάσταση και στη συνέχεια εγκαταστήστε
το λογισµικό Epson iProjection.

Windows

Mac

Λειτουργικό
σύστηµα

Windows 7
OS X
• Ultimate (32 και 64 bit)
• 10.11.x (64 bit)
• Enterprise (32 και 64 bit)
• Professional (32 και 64 bit)
• Home Premium (32 και 64 bit)
• Home Basic (32 bit)
• Starter (32 bit)

Windows 8
• Windows 8 (32 και 64 bit)
• Windows 8 Pro (32 και 64 bit)
• Windows 8 Enterprise (32 και
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 και 64
bit)
• Windows 10 Pro (32 και 64
bit)
• Windows 10 Enterprise (32 και
64 bit)

Απαιτήσεις συστήµατος του Epson iProjection

Απαίτηση

Mac

Windows 8.1
• Windows 8.1 (32 και 64 bit)
• Windows 8.1 Pro (32 και 64
bit)
• Windows 8.1 Enterprise (32
και 64 bit)

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Απαιτήσεις συστήµατος του Epson iProjection" σελ.14
• "Εκδόσεις του Epson iProjection" σελ.15
• "Eγκατάσταση του λογισµικού Epson iProjection (Windows)" σελ.15
• "Eγκατάσταση του λογισµικού Epson iProjection (Mac)" σελ.16
• "Λήψη της τελευταίας έκδοσης του λογισµικού" σελ.89

Ο υπολογιστής σας πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις
συστήµατος για να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό Epson iProjection.

Windows

CPU

Intel Core2Duo ή γρηγορότερο
(συνιστάται Intel Core i3 ή
γρηγορότερο)

Μνήµη

2GB ή περισσότερα
(συνιστάται 4GB ή περισσότερα)

Χώρος στο
σκληρό δίσκο

50 MB ή περισσότερα

Εµφάνιση

Ανάλυση µεταξύ 800 × 600 (SVGA) και 1920 × 1200 (WUXGA)
16-bit color ή µεγαλύτερη (περίπου 32.000 χρώµατα οθόνης)

a

Intel Core2Duo ή
γρηγορότερο
(συνιστάται Intel Core i5 ή
γρηγορότερο)

Η λειτουργία δεν είναι εξασφαλισµένη σε περιβάλλον Windows 7 αν
δεν έχουν εγκατασταθεί service pack.

Εγκατάσταση του λογισµικού
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Απαιτήσεις για εκτεταµένη οθόνη (Μόνο για Windows 10)" σελ.15

Απαιτήσεις για εκτεταµένη οθόνη (Μόνο για Windows 10)
Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία εκτεταµένης οθόνης στο λειτουργικό σας
σύστηµα, µπορείτε να βλέπετε διαφορετική οθόνη στην οθόνη του
υπολογιστή σας από την οθόνη που προβάλλετε από τον βιντεοπροβολέα
σας.
Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία εκτεταµένης οθόνης, ο υπολογιστής
σας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις συστήµατος.
Απαίτηση

Περιγραφή

Λειτουργικό σύστηµα

Windows 10, έκδοση 1803 ή µεταγενέστερη

CPU

Intel Core 4ης γενιάς σειράς i ή ταχύτερη

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης
(για οθόνη υπολογιστή και
βιντεοπροβολέα)

•
•
•
•

a

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

• Κατά τη χρήση διαδραστικών λειτουργιών βιντεοπροβολέα σε ένα
δίκτυο, επιλέξτε µια κύρια και µια εκτεταµένη οθόνη.
• Για να χρησιµοποιήσετε τις διαδραστικές λειτουργίες
βιντεοπροβολέα σε ένα δίκτυο ως εκτεταµένη οθόνη, βεβαιωθείτε για
τα εξής:
• Χρησιµοποιήστε τον Πίνακα Ελέγχου των Windows > Ρυθµίσεις
Tablet PC για να ρυθµίσετε την πένα και την οθόνη προβολής
• Επιλέξτε την ίδια ανάλυση για την κύρια οθόνη και την εκτεταµένη
οθόνη
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Εκδόσεις του Epson iProjection
Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση λογισµικού προς εγκατάσταση που
ταιριάζει στο ρόλο σας στο περιβάλλον προβολής.
• Βασική έκδοση
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του λογισµικού Epson
iProjection.
Μπορείτε να ελέγχετε την προβαλλόµενη εικόνα και να λειτουργείτε επίσης
ως επόπτης.
• Έκδοση συµµετέχοντα
Μπορείτε να συνδέεστε στο βιντεοπροβολέα µόνο ως συµµετέχοντας της
λειτουργίας επόπτη και δεν µπορείτε να ελέγχετε τις προβαλλόµενες
εικόνες.

a

Εάν θέλετε να αλλάξετε έκδοση, καταργήστε την εγκατάσταση και
εγκαταστήστε ξανά αυτό το λογισµικό.

Eγκατάσταση του λογισµικού Epson iProjection
(Windows)
Eγκατάσταση του λογισµικού Epson iProjection στον υπολογιστή σας.

a

• Για την εγκατάσταση του λογισµικού, απαιτούνται δικαιώµατα
διαχειριστή.
• Πρέπει να εγκαταστήσετε το Microsoft .NET Framework 4.5 πριν
την εγκατάσταση του λογισµικού Epson iProjection.

a Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
ότι έχετε κλείσει όλες τις εφαρµογές που βρίσκονταν σε
b Βεβαιωθείτε
εκτέλεση.
c Πραγµατοποιήστε λήψη του λογισµικού από τον ιστότοπο της Epson.

Εγκατάσταση του λογισµικού
την εγκατάσταση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην
d Για
οθόνη.

Eγκατάσταση του λογισµικού Epson iProjection (Mac)
Eγκατάσταση του λογισµικού Epson iProjection στον υπολογιστή σας.

a Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
ότι έχετε κλείσει όλες τις εφαρµογές που βρίσκονταν σε
b Βεβαιωθείτε
εκτέλεση.
c Πραγµατοποιήστε λήψη του λογισµικού από τον ιστότοπο της Epson.
την εγκατάσταση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην
d Για
οθόνη.
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Επιλογή ρυθµίσεων δικτύου βιντεοπροβολέα
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να επιλέξετε µια µέθοδο σύνδεσης µεταξύ
ενός υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε
τον βιντεοπροβολέα.
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• Για απευθείας σύνδεση του βιντεοπροβολέα µε τον υπολογιστή µέσω
ασύρµατης επικοινωνίας: Χρησιµοποιήστε την επιλογή Λειτουργία
γρήγορης σύνδεσης.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μέθοδοι σύνδεσης για διάφορα περιβάλλοντα δικτύου" σελ.17
• "Συνιστώµενο ασύρµατο περιβάλλον για Multi PC Projection" σελ.18
• "Εγκατάσταση βιντεοπροβολέα για σύνδεση σε Λειτουργία γρήγορης
σύνδεσης" σελ.18
• "Εγκατάσταση βιντεοπροβολέα για σύνδεση σε Λειτουργία σύνθετης
σύνδεσης (Ασύρµατα)" σελ.19
• "Εγκατάσταση βιντεοπροβολέα για σύνδεση σε Λειτουργία σύνθετης
σύνδεσης (Ενσύρµατα)" σελ.20

Μέθοδοι σύνδεσης για διάφορα περιβάλλοντα
δικτύου
Μπορείτε να επιλέξετε µια µέθοδο σύνδεσης που να ταιριάζει µε το
περιβάλλον δικτύου σας.
Ελέγξτε τον τρόπο σύνδεσης του βιντεοπροβολέα στο σύστηµα δικτύου
(ασύρµατα ή ενσύρµατα) και τη διαδροµή επικοινωνίας από τον υπολογιστή
στο βιντεοπροβολέα.
Ανάλογα µε το βιντεοπροβολέα σας, µερικές µέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να
µην είναι διαθέσιµες. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα
σας για περισσότερες λεπτοµέρειες.

• Για σύνδεση του βιντεοπροβολέα στον υπολογιστή µέσω ασύρµατου
συστήµατος δικτύου: Χρησιµοποιήστε Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης.

Επιλογή ρυθµίσεων δικτύου βιντεοπροβολέα
• Για σύνδεση του βιντεοπροβολέα στον υπολογιστή µέσω ενσύρµατου
συστήµατος δικτύου: Χρησιµοποιήστε Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης.
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• Όταν χρησιµοποιείτε πολλά σηµεία πρόσβασης, εκχωρήστε ένα διαφορετικό
κανάλι σε κάθε σηµείο πρόσβασης και χρησιµοποιήστε διαφορετικά σηµεία
πρόσβασης για τη σύνδεση του βιντεοπροβολέα και του υπολογιστή.
• Χρησιµοποιήστε έναν ελεγκτή ασύρµατου LAN, εάν είναι δυνατόν, για να
βελτιώσετε τη σταθερότητα της σύνδεσης.
• Χρησιµοποιήστε ένα σηµείο πρόσβασης που υποστηρίζει 802.11n.
Επικοινωνήστε µε το διαχειριστή δικτύου σας για βοήθεια στη ρύθµιση του
ασύρµατου περιβάλλοντος.

a

Εάν ο βιντεοπροβολέας σας υποστηρίζει σύνδεση LAN, συνιστάται να
χρησιµοποιήσετε µια ενσύρµατη σύνδεση LAN όταν συνδέετε πολλές
συσκευές στο βιντεοπροβολέα.

Εγκατάσταση βιντεοπροβολέα για σύνδεση σε
Λειτουργία γρήγορης σύνδεσης
Συνιστώµενο ασύρµατο περιβάλλον για Multi PC
Projection
Όταν συνδέετε πολλές συσκευές σε ένα βιντεοπροβολέα µέσω της
λειτουργίας γρήγορης σύνδεσης, συνιστάται να περιορίζετε τον αριθµό των
συσκευών σε έξι ή λιγότερες για να διατηρείτε την απόδοση του
βιντεοπροβολέα. Ο αριθµός των συσκευών που µπορούν να συνδέονται σε
ένα βιντεοπροβολέα ταυτόχρονα διαφέρει ανάλογα µε το περιβάλλον της
ασύρµατης επικοινωνίας.
Όταν συνδέετε ένα βιντεοπροβολέα σε ένα ασύρµατο LAN και συνδέετε
πολλές συσκευές ασύρµατα χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Σύνθετης
σύνδεσης, λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω συστάσεις.
• Ορίστε πολλά σηµεία πρόσβασης έτσι ώστε ένα από αυτά να µπορεί να
συνδέσει 10 ή 20 συσκευές. ∆είτε το εγχειρίδιο των σηµείων πρόσβασης για
περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το µέγιστο αριθµό συσκευών που
µπορούν να συνδεθούν.

Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή απευθείας στο βιντεοπροβολέα
χρησιµοποιώντας ασύρµατη επικοινωνία, πρέπει να επιλέξετε τις ρυθµίσεις
δικτύου στον υπολογιστή και στο βιντεοπροβολέα.

a

Οι απαιτούµενες ρυθµίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε τον
βιντεοπροβολέα σας. Για οδηγίες, βλ. το Εγχειρίδιο χρήσης του
βιντεοπροβολέα σας.

τις απαραίτητες ρυθµίσεις για να συνδέσετε τον υπολογιστή
a Επιλέξτε
σας σε ένα ασύρµατο LAN. ∆είτε την τεκµηρίωση που παρέχεται µε το
βιντεοπροβολέα για περισσότερες λεπτοµέρειες.

τη µονάδα ασύρµατου LAN στον βιντεοπροβολέα, αν
b Εγκαταστήστε
είναι αναγκαίο. Για οδηγίες, βλ. το Εγχειρίδιο χρήσης του
βιντεοπροβολέα σας.

c Ενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα.

Επιλογή ρυθµίσεων δικτύου βιντεοπροβολέα
το κουµπί [Menu] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα
d Πατήστε
ελέγχου και επιλέξτε το µενού ∆ίκτυο.
e Ενεργοποιήστε την υποστήριξη ασύρµατου LAN.
µία από αυτές τις ρυθµίσεις για να συνδέσετε τον
f Επιλέξτε
βιντεοπροβολέα απευθείας σε υπολογιστή χρησιµοποιώντας ασύρµατη
επικοινωνία. Οι απαιτούµενες ρυθµίσεις ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα µε τον βιντεοπροβολέα σας.
• Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Απλό AP.
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a

Οι απαιτούµενες ρυθµίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε τον
βιντεοπροβολέα σας. Για οδηγίες, βλ. το Εγχειρίδιο χρήσης του
βιντεοπροβολέα σας.

µε το διαχειριστή δικτύου και σηµειώστε τις ρυθµίσεις
a Επικοινωνήστε
για το σηµείο πρόσβασης, όπως το SSID και τις ρυθµίσεις ασφαλείας.
b Συνδέστε τον υπολογιστή στο δίκτυο.

• Επιλέξτε Γρήγορη για Λειτουργία σύνδεσης.

a
άλλες επιλογές, όπως απαιτείται για το δίκτυό σας. Για οδηγίες,
g Κάντε
βλ. το Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα σας.
ρυθµίσεις ασφαλείας. Συµβουλευτείτε τον διαχειριστή δικτύου
h Επιλέξτε
σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή των σωστών
ρυθµίσεων.

ολοκληρώσετε την επιλογή των ρυθµίσεων, αποθηκεύστε τις
i Όταν
ρυθµίσεις σας και πραγµατοποιήστε έξοδο από τα µενού.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Απευθείας σύνδεση βιντεοπροβολέα και υπολογιστή µέσω ασύρµατης
επικοινωνίας" σελ.23

Εγκατάσταση βιντεοπροβολέα για σύνδεση σε
Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης (Ασύρµατα)
Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή στον βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας
ασύρµατο LAN, πρέπει να επιλέξετε τις ρυθµίσεις δικτύου στον υπολογιστή
και στον βιντεοπροβολέα.

Για να δηµιουργήσετε µια σύνδεση δικτύου, αν χρειαστεί,
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που παραλάβατε µε τον υπολογιστή
ή µε τον προσαρµογέα δικτύου.

τη µονάδα ασύρµατου LAN στον βιντεοπροβολέα, αν
c Εγκαταστήστε
είναι αναγκαίο. Για οδηγίες, βλ. το Εγχειρίδιο χρήσης του
βιντεοπροβολέα σας.

d Ενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα.
το κουµπί [Menu] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα
e Πατήστε
ελέγχου και επιλέξτε το µενού ∆ίκτυο.
f Ενεργοποιήστε την υποστήριξη ασύρµατου LAN.
µία από αυτές τις ρυθµίσεις για να συνδέσετε τον
g Επιλέξτε
βιντεοπροβολέα σε ένα ασύρµατο LAN. Οι απαιτούµενες ρυθµίσεις
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε τον βιντεοπροβολέα σας.
• Απενεργοποιήστε τη ρύθµιση Απλό AP.
• Επιλέξτε Για προχωρ. στην επιλογή Λειτουργία σύνδεσης.
άλλες επιλογές, όπως απαιτείται για το δίκτυό σας. Για οδηγίες,
h Κάντε
βλ. το Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα σας.

Επιλογή ρυθµίσεων δικτύου βιντεοπροβολέα
ρυθµίσεις ασφαλείας όπως απαιτείται για το δίκτυό σας.
i Επιλέξτε
Συµβουλευτείτε τον διαχειριστή δικτύου σας για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή των σωστών ρυθµίσεων.

ολοκληρώσετε την επιλογή των ρυθµίσεων, αποθηκεύστε τις
j Όταν
ρυθµίσεις σας και πραγµατοποιήστε έξοδο από τα µενού.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σύνδεση στον βιντεοπροβολέα από το λογισµικό µέσω συστήµατος
δικτύου" σελ.26

Εγκατάσταση βιντεοπροβολέα για σύνδεση σε
Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης (Ενσύρµατα)
Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή στον βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας
ενσύρµατο LAN, πρέπει να επιλέξετε τις ρυθµίσεις δικτύου στον υπολογιστή
και στον βιντεοπροβολέα.
µε το διαχειριστή δικτύου και ελέγξτε αν το DHCP
a Επικοινωνήστε
είναι διαθέσιµο στο τρέχον δικτυακό περιβάλλον.

a

Αν το DHCP δεν είναι διαθέσιµο, σηµειώστε τις παρακάτω τιµές
που είναι διαθέσιµες για τον βιντεοπροβολέα σας.
• ∆ιεύθυνση IP
• Μάσκα υποδικτύου
• ∆ιεύθυνση πύλης

b Συνδέστε τον υπολογιστή στο δίκτυο.
a

Για να δηµιουργήσετε µια σύνδεση δικτύου, αν χρειαστεί,
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που παραλάβατε µε τον υπολογιστή
ή µε τον προσαρµογέα δικτύου.

c Συνδέστε ένα καλώδιο LAN στον βιντεοπροβολέα.
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d Ενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα.
το κουµπί [Menu] στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα
e Πατήστε
ελέγχου και επιλέξτε το µενού ∆ίκτυο.
τις ρυθµίσεις IP για το ενσύρµατο δίκτυο LAN όπως
f Επιλέξτε
απαιτείται.
• Το DHCP είναι διαθέσιµο: Ορίστε το DHCP σε Ενεργό.
• Το DHCP δεν είναι διαθέσιµο: Ορίστε το DHCP σε Ανεν. και
εισάγετε τις τιµές της ∆ιεύθυνση IP, της µάσκας υποδικτύου και της
διεύθυνσης πύλης του βιντεοπροβολέα, όπως απαιτείται.
ολοκληρώσετε την επιλογή των ρυθµίσεων, αποθηκεύστε τις
g Όταν
ρυθµίσεις σας και πραγµατοποιήστε έξοδο από τα µενού.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σύνδεση στον βιντεοπροβολέα από το λογισµικό µέσω συστήµατος
δικτύου" σελ.26

Σύνδεση στον βιντεοπροβολέα και προβολή εικόνων
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να συνδέσετε τον υπολογιστή και το βιντεοπροβολέα µέσω δικτύου και για να προβάλετε εικόνες από την οθόνη του υπολογιστή
σας χρησιµοποιώντας το βιντεοπροβολέα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη εγκαταστήσει το λογισµικό και ότι έχετε επιλέξει µια λειτουργία σύνδεσης για το βιντεοπροβολέα.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μέθοδοι σύνδεσης" σελ.22
• "Επιλογή της µεθόδου αναζήτησης βιντεοπροβολέα" σελ.29
• "Έλεγχος της προβαλλόµενης οθόνης" σελ.35
• "Αποσύνδεση" σελ.39
• "Εγκατάσταση του λογισµικού" σελ.14
• "Επιλογή ρυθµίσεων δικτύου βιντεοπροβολέα" σελ.17

Μέθοδοι σύνδεσης
Μπορείτε να επιλέξετε µια κατάλληλη µέθοδο για να συνδέσετε τον
υπολογιστή και το βιντεοπροβολέα µέσω δικτύου ανάλογα µε το ύφος της
συνάντησής σας.
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• Όλοι οι χρήστες µπορούν να ελέγξουν την προβαλλόµενη οθόνη και να
γίνουν παρουσιαστές. (∆ιεξαγωγή συζητήσεων και αλληλεπίδραση µε
άλλους χρήστες σε επιχειρησιακό περιβάλλον.)

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μέθοδοι σύνδεσης για διάφορα στυλ συσκέψεων" σελ.22
• "Απευθείας σύνδεση βιντεοπροβολέα και υπολογιστή µέσω ασύρµατης
επικοινωνίας" σελ.23
• "Σύνδεση στον βιντεοπροβολέα από το λογισµικό µέσω συστήµατος
δικτύου" σελ.26

Μέθοδοι σύνδεσης για διάφορα στυλ συσκέψεων
Μπορείτε να επιλέξετε µια µέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για το στυλ της δικής
σας σύσκεψης.
Αποφασίστε πως θέλετε να διεξάγετε τη σύσκεψή σας. Ανάλογα µε τη µέθοδο
σύνδεσης που επιλέξατε, η διαδικασία σύνδεσης διαφέρει.

a

Ανάλογα µε το βιντεοπροβολέα σας, µερικές µέθοδοι σύνδεσης
ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµες. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης
του βιντεοπροβολέα σας για περισσότερες λεπτοµέρειες.

• Μόνο ένας χρήστης είναι ο επόπτης και έχει τον πλήρη έλεγχο της
σύσκεψης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία επόπτη. (∆ιεξαγωγή µαθήµατος

Μέθοδοι σύνδεσης
σε αίθουσα χρησιµοποιώντας τις οθόνες υπολογιστών των συµµετεχόντων
σε εκπαιδευτικό περιβάλλον.)
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Απευθείας σύνδεση βιντεοπροβολέα και υπολογιστή
µέσω ασύρµατης επικοινωνίας
Όταν ο βιντεοπροβολέας σας έχει εγκατασταθεί όπως υποδεικνύεται
παρακάτω, µπορείτε να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα και έναν υπολογιστή
απευθείας µέσω ασύρµατης επικοινωνίας για να προβάλετε την οθόνη του
υπολογιστή.
• Η ασύρµατη µονάδα LAN εγκαθίσταται στο βιντεοπροβολέα ή ο
βιντεοπροβολέας διαθέτει ενσωµατωµένες ασύρµατες µονάδες LAN.
• Επιλέξτε µία από αυτές τις ρυθµίσεις για να συνδέσετε τον βιντεοπροβολέα
απευθείας σε υπολογιστή χρησιµοποιώντας ασύρµατη επικοινωνία. Οι
απαιτούµενες ρυθµίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε τον
βιντεοπροβολέα σας.
• Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Απλό AP.
• Επιλέξτε Γρήγορη για Λειτουργία σύνδεσης.

a

a

Για να ξεκινήσετε µια σύσκεψη χρησιµοποιώντας τη λειτουργία
επόπτη, ένας χρήστης πρέπει να συνδεθεί στον βιντεοπροβολέα ως ο
επόπτης και οι άλλοι χρήστες πρέπει να συνδεθούν στον
βιντεοπροβολέα ως συµµετέχοντες.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αλλαγή του επόπτη" σελ.47
• "Σύνδεση στον βιντεοπροβολέα από το λογισµικό µέσω συστήµατος
δικτύου" σελ.26

• Όταν χρησιµοποιείτε την Έκδοση συµµετέχοντα του λογισµικού,
πρέπει να συνδέετε το βιντεοπροβολέα και έναν υπολογιστή µέσω
ενός συστήµατος δικτύου.
• Όταν συνδέετε ένα βιντεοπροβολέα και έναν υπολογιστή απευθείας
µέσω ασύρµατης επικοινωνίας, η σύνδεση µεταξύ του υπολογιστή και
του σηµείου πρόσβασης καταργείται.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ασύρµατης
επικοινωνίας του υπολογιστή σας.

το κουµπί [LAN] ή το κουµπί [Αναζήτηση πηγής] στο
a Πατήστε
τηλεχειριστήριο για εναλλαγή της πηγής εισόδου σε LAN.

Μέθοδοι σύνδεσης
Εµφανίζεται η οθόνη πληροφοριών δικτύου.
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Λειτουργία γρήγορης σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ
c Επιλέξτε
στην επιλογή OK.

το λογισµικό Epson iProjection.
b Εκκινήστε
• Windows 7: Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, επιλέξτε

Προγράµµατα (ή Όλα τα προγράµµατα), EPSON Projector, Epson
iProjection και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Epson
iProjection Ver.X.XX.

• Windows 8 και Windows 8.1: Περιηγηθείτε στην οθόνη Εφαρµογές
και επιλέξτε Epson iProjection Ver.X.XX.
• Windows 10: Επιλέξτε Έναρξη, επιλέξτε EPSON Projector και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Epson iProjection.
• Mac: Κάντε διπλό κλικ στο Epson iProjection από το φάκελο
Εφαρµογές.

a

Μπορείτε επίσης να δηµιουργήσετε µια συντόµευση και να τη
χρησιµοποιείτε για την έναρξη του λογισµικού Epson iProjection
και για αυτόµατη αναζήτηση αποθηκευµένων βιντεοπροβολέων.

το βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας µια από τις
d Αναζητήστε
ακόλουθες µεθόδους.
• Αυτόµατη αναζήτηση: Πραγµατοποιεί αυτόµατη αναζήτηση του
βιντεοπροβολέα.
• Προφίλ: Αναζητά το βιντεοπροβολέα µε βάση ένα προφίλ που έχει
αποθηκευτεί προηγουµένως.
Εµφανίζονται τα αποτελέσµατα αναζήτησης βιντεοπροβολέων.
το βιντεοπροβολέα στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε από τη
e Επιλέξτε
Λίστα βιντεοπροβολέωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε µία από τις
παρακάτω επιλογές.

• Θέλετε όλοι οι χρήστες να είναι σε θέση να γίνουν συµµετέχοντες
στη λειτουργία επόπτη: Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Συνδεθείτε ως
Κεντρικός Υπολογιστής, ή απενεργοποιήστε διακοπτόµενες
συνδέσεις δεν έχει επιλεγεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην
επιλογή Συµµετοχή.

Μέθοδοι σύνδεσης
• Είστε ο χρήστης-επόπτης και δεν θέλετε άλλοι χρήστες να είναι σε
θέση να διακόπτουν την παρουσίαση επόπτη: Επιλέξτε Συνδεθείτε
ως Κεντρικός Υπολογιστής, ή απενεργοποιήστε διακοπτόµενες
συνδέσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συµµετοχή.

a

• Η λειτουργία επόπτη είναι διαθέσιµη µόνο για υποστηριζόµενα
µοντέλα και µόνο στη Βασική έκδοση του λογισµικού.
• Όταν ένας χρήστης συνδεθεί ως επόπτης, ενεργοποιείται η
λειτουργία επόπτη.

Όταν η Λέξη-κλειδί προβολέα έχει ρυθµιστεί σε Ενεργό ή ο Κωδικός
πρόσβασης κεντρικού υπολογιστή έχει ρυθµιστεί στις ρυθµίσεις του
βιντεοπροβολέα, εµφανίζεται η οθόνη εισαγωγής λέξης-κλειδιού.
τη Λέξη-κλειδί του βιντεοπροβολέα που εµφανίζεται στην
f Εισαγάγετε
οθόνη και στη συνέχεια πατήστε OK.
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εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου, εισάγετε τη
g Όταν
φράση πρόσβασης που έχει οριστεί στο βιντεοπροβολέα και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση.

Μέθοδοι σύνδεσης

a

Εάν επιλέξτε Αποθήκευση της φράσης πρόσβασης και να µην
εµφανιστεί ξανά αυτό το παράθυρο διαλόγου, το SSID και η
φράση πρόσβασης του βιντεοπροβολέα αποθηκεύονται στον
υπολογιστή και αυτό το παράθυρο διαλόγου δεν εµφανίζεται την
επόµενη φορά που συνδέεστε. ∆εν πρέπει να εισάγετε τη φράση
πρόσβασης ξανά.
Εάν η φράση πρόσβασης του βιντεοπροβολέα δεν έχει αλλάξει
από προεπιλογή, το παρακάτω παράθυρο διαλόγου εµφανίζεται.
Αλλάξτε τη φράση πρόσβασης από το µενού ∆ίκτυο του
βιντεοπροβολέα.
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τη δική τους οθόνη κάνοντας κλικ στο κουµπί
στη γραµµή εργαλείων ή
µπορεί να ελέγξουν την προβαλλόµενη οθόνη από την οθόνη ελέγχου
προβολής κάνοντας κλικ στο κουµπί
στη γραµµή εργαλείων.

a

• Όταν δηµιουργηθεί σύνδεση, η πηγή εισόδου για το βιντεοπροβολέα
αλλάζει αυτόµατα στην πηγή LAN αν δεν εισαχθεί άλλο σήµα. Αν η
πηγή εισόδου δεν αλλάξει αυτόµατα στην πηγή LAN, πατήστε το
κουµπί [LAN] ή το κουµπί [Αναζήτηση πηγής] στο τηλεχειριστήριο.
• Η γραµµή εργαλείων που εµφανίζεται διαφέρει ανάλογα µε τη
µέθοδο σύνδεσης και την έκδοση του λογισµικού.
• Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία επόπτη, µόνο ο επόπτης µπορεί
να ελέγξει την προβαλλόµενη οθόνη.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εγκατάσταση βιντεοπροβολέα για σύνδεση σε Λειτουργία γρήγορης
σύνδεσης" σελ.18
• "Αποσύνδεση" σελ.39
• "Επιλογή της µεθόδου αναζήτησης βιντεοπροβολέα" σελ.29
• "Έλεγχος της προβαλλόµενης οθόνης" σελ.35
• "Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων µε χρήση συντόµευσης" σελ.41

Όταν δηµιουργηθεί µια σύνδεση, προβάλλεται η οθόνη του υπολογιστή και η
παρακάτω γραµµή εργαλείων εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.

Η οθόνη υπολογιστή του χρήστη που συνδέεται πρώτος προβάλλεται σε
πλήρες µέγεθος. Χρήστες που συνδέονται αργότερα µπορούν να προβάλουν

Σύνδεση στον βιντεοπροβολέα από το λογισµικό
µέσω συστήµατος δικτύου
Όταν ο βιντεοπροβολέας σας έχει εγκατασταθεί όπως υποδεικνύεται
παρακάτω, µπορείτε να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα και έναν υπολογιστή
µέσω δικτύου χρησιµοποιώντας το λογισµικό Epson iProjection.
• Η µονάδα ασύρµατου LAN εγκαθίσταται εάν ο βιντεοπροβολέας δεν
διαθέτει ενσωµατωµένες µονάδες LAN (ασύρµατα δίκτυα µόνο).
• Επιλέξτε µία από αυτές τις ρυθµίσεις για να συνδέσετε τον βιντεοπροβολέα
σε ένα ασύρµατο LAN. Οι απαιτούµενες ρυθµίσεις ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα µε τον βιντεοπροβολέα σας.
• Απενεργοποιήστε τη ρύθµιση Απλό AP.
• Επιλέξτε Σύνθ. ρυθµίσεις στην επιλογή Λειτουργία σύνδεσης.

Μέθοδοι σύνδεσης
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• Ένα καλώδιο LAN έχει συνδεθεί στο βιντεοπροβολέα (µόνο για ενσύρµατα
δίκτυα).

a

Μπορείτε επίσης να δηµιουργήσετε µια συντόµευση και να τη
χρησιµοποιείτε για την έναρξη του λογισµικού Epson iProjection
και για αυτόµατη αναζήτηση αποθηκευµένων βιντεοπροβολέων.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε συνδέσει έναν υπολογιστή στο δίκτυο.

Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ
c Επιλέξτε
στην επιλογή OK.

a
το κουµπί [LAN] ή το κουµπί [Αναζήτηση πηγής] στο
a Πατήστε
τηλεχειριστήριο για εναλλαγή της πηγής εισόδου σε LAN.
Εµφανίζεται η οθόνη πληροφοριών δικτύου.

το λογισµικό Epson iProjection.
b Εκκινήστε
• Windows 7: Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, επιλέξτε

Προγράµµατα (ή Όλα τα προγράµµατα), EPSON Projector, Epson
iProjection και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Epson
iProjection Ver.X.XX.

• Windows 8 και Windows 8.1: Περιηγηθείτε στην οθόνη Εφαρµογές
και επιλέξτε Epson iProjection Ver.X.XX.
• Windows 10: Επιλέξτε Έναρξη, επιλέξτε EPSON Projector και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Epson iProjection.
• Mac: Κάντε διπλό κλικ στο Epson iProjection από το φάκελο
Εφαρµογές.

το βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας µια από τις
d Αναζητήστε
ακόλουθες µεθόδους.
• Αυτόµατη αναζήτηση: Πραγµατοποιεί αυτόµατη αναζήτηση του
βιντεοπροβολέα.
• Μη αυτόµατη αναζήτηση: Αναζητά το βιντεοπροβολέα µε βάση µια
καθορισµένη διεύθυνση IP ή ένα καθορισµένο όνοµα
βιντεοπροβολέα.
• Προφίλ: Αναζητά το βιντεοπροβολέα µε βάση ένα προφίλ που έχει
αποθηκευτεί προηγουµένως.
Εµφανίζονται τα αποτελέσµατα αναζήτησης βιντεοπροβολέων.

Μέθοδοι σύνδεσης

28

το βιντεοπροβολέα στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε από τη
e Επιλέξτε
Λίστα βιντεοπροβολέωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε µία από τις

τη Λέξη-κλειδί του βιντεοπροβολέα που εµφανίζεται στην
f Εισαγάγετε
οθόνη και στη συνέχεια πατήστε OK.

• Θέλετε όλοι οι χρήστες να είναι σε θέση να γίνουν συµµετέχοντες
στη λειτουργία επόπτη: Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Συνδεθείτε ως
Κεντρικός Υπολογιστής, ή απενεργοποιήστε διακοπτόµενες
συνδέσεις δεν έχει επιλεγεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην
επιλογή Συµµετοχή.

Όταν δηµιουργηθεί µια σύνδεση, προβάλλεται η οθόνη του υπολογιστή και η
παρακάτω γραµµή εργαλείων εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.

παρακάτω επιλογές.

• Είστε ο χρήστης-επόπτης και δεν θέλετε άλλοι χρήστες να είναι σε
θέση να διακόπτουν την παρουσίαση επόπτη: Επιλέξτε Συνδεθείτε
ως Κεντρικός Υπολογιστής, ή απενεργοποιήστε διακοπτόµενες
συνδέσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συµµετοχή.

Η οθόνη υπολογιστή του χρήστη που συνδέεται πρώτος προβάλλεται σε
πλήρες µέγεθος. Χρήστες που συνδέονται αργότερα µπορούν να προβάλουν
τη δική τους οθόνη κάνοντας κλικ στο κουµπί
στη γραµµή εργαλείων ή
µπορεί να ελέγξουν την προβαλλόµενη οθόνη από την οθόνη ελέγχου
προβολής κάνοντας κλικ στο κουµπί
στη γραµµή εργαλείων.

a

a

• Η λειτουργία επόπτη είναι διαθέσιµη µόνο για υποστηριζόµενα
µοντέλα και µόνο στη Βασική έκδοση του λογισµικού.
• Όταν ένας χρήστης συνδεθεί ως επόπτης, ενεργοποιείται η
λειτουργία επόπτη.

Όταν η Λέξη-κλειδί προβολέα έχει ρυθµιστεί σε Ενεργό ή ο Κωδικός
πρόσβασης κεντρικού υπολογιστή έχει ρυθµιστεί στις ρυθµίσεις του
βιντεοπροβολέα, εµφανίζεται η οθόνη εισαγωγής λέξης-κλειδιού.

• Όταν δηµιουργηθεί σύνδεση, η πηγή εισόδου για το βιντεοπροβολέα
αλλάζει αυτόµατα στην πηγή LAN αν δεν εισαχθεί άλλο σήµα. Αν η
πηγή εισόδου δεν αλλάξει αυτόµατα στην πηγή LAN, πατήστε το
κουµπί [LAN] ή το κουµπί [Αναζήτηση πηγής] στο τηλεχειριστήριο.
• Η γραµµή εργαλείων που εµφανίζεται διαφέρει ανάλογα µε τη
µέθοδο σύνδεσης και την έκδοση του λογισµικού.
• Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία επόπτη, µόνο ο επόπτης µπορεί
να ελέγξει την προβαλλόµενη οθόνη.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εγκατάσταση βιντεοπροβολέα για σύνδεση σε Λειτουργία σύνθετης
σύνδεσης (Ασύρµατα)" σελ.19
• "Εγκατάσταση βιντεοπροβολέα για σύνδεση σε Λειτουργία σύνθετης
σύνδεσης (Ενσύρµατα)" σελ.20
• "Αποσύνδεση" σελ.39
• "Επιλογή της µεθόδου αναζήτησης βιντεοπροβολέα" σελ.29
• "Έλεγχος της προβαλλόµενης οθόνης" σελ.35
• "Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων µε χρήση συντόµευσης" σελ.41

Επιλογή της µεθόδου αναζήτησης βιντεοπροβολέα
Μπορείτε να επιλέξετε µια κατάλληλη µέθοδο για να αναζητήσετε έναν
βιντεοπροβολέα ανάλογα µε την κατάσταση ή την τοποθεσία του
βιντεοπροβολέα στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μέθοδοι αναζήτησης" σελ.29
• "Αυτόµατη αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων" σελ.29
• "Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων καθορίζοντας τη διεύθυνση IP ή
το όνοµα του βιντεοπροβολέα" σελ.30
• "Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων µε χρήση προφίλ" σελ.31

Μέθοδοι αναζήτησης
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια από τις ακόλουθες µεθόδους για να
αναζητήσετε το βιντεοπροβολέα στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Επιλέξτε
την καλύτερη µέθοδο ανάλογα µε το περιβάλλον σας.
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Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες ενός δικτυακού
βιντεοπροβολέα ως προφίλ και στη συνέχεια να ορίσετε το προφίλ που
θέλετε να αναζητήσετε για τον ίδιο βιντεοπροβολέα αντί να παρέχετε τα
στοιχεία του ίδιου βιντεοπροβολέα κάθε φορά που κάνετε αναζήτηση.
∆ηµιουργώντας µια οµάδα µε προφίλ για κάθε τοποθεσία όπου είναι
εγκατεστηµένος ένας βιντεοπροβολέας και διαχειρίζοντάς τα µε φακέλους,
θα µπορείτε να βρίσκετε εύκολα τον βιντεοπροβολέα-στόχο.

Αυτόµατη αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων
Μπορείτε να αναζήτησετε αυτόµατα διαθέσιµους βιντεοπροβολείς στο δίκτυο
και, στη συνέχεια, να προβάλλετε εικόνες επιλέγοντας απλά το
βιντεοπροβολέα.
Κάντε κλικ στο Αυτόµατη αναζήτηση στην οθόνη αναζήτησης.

• Αυτόµατη αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων
Μπορείτε να αναζητήσετε αυτόµατα τους διαθέσιµους βιντεοπροβολείς στο
δίκτυο.
Τα αποτελέσµατα αναζήτησης διαφέρουν ανάλογα µε τη λειτουργία
σύνδεσης που χρησιµοποιείτε.
• Λειτουργία γρήγορης σύνδεσης: Εµφανίζει το SSID για τους διαθέσιµους
βιντεοπροβολείς.
• Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης: Εµφανίζει τους διαθέσιµους
βιντεοπροβολείς στο δίκτυο. Οι αναζητήσεις πραγµατοποιούνται µόνο
στο ίδιο υποδίκτυο. Βιντεοπροβολείς σε διαφορετικά υποδίκτυα δεν
εµφανίζονται στα αποτελέσµατα της αναζήτησης.
• Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων καθορίζοντας τη διεύθυνση IP ή
το όνοµα του βιντεοπροβολέα
Αν δεν µπορείτε να βρείτε αυτόµατα το βιντεοπροβολέα στον οποίο θέλετε
να συνδεθείτε, µπορείτε να αναζητήσετε τον βιντεοπροβολέα-στόχο
καθορίζοντας τη διεύθυνση IP ή ένα όνοµα βιντεοπροβολέα. Ορίζοντας τη
διεύθυνση IP, µπορείτε να κάνετε αναζήτηση του βιντεοπροβολέα σε
αποµακρυσµένες τοποθεσίες σε ένα διαφορετικό υποδίκτυο.
• Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων µε χρήση προφίλ

Εµφανίζονται τα αποτελέσµατα αναζήτησης.
Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Ανανέωση, εµφανίζονται οι τελευταίες
πληροφορίες.

Επιλογή της µεθόδου αναζήτησης βιντεοπροβολέα
Αν δεν µπορείτε να βρείτε βιντεοπροβολείς, δοκιµάστε µια από τις άλλες
µεθόδους αναζήτησης.
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κλικ στο στοιχείο Μη αυτόµατη αναζήτηση στην οθόνη
a Κάντε
αναζήτησης.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μέθοδοι αναζήτησης" σελ.29
• "Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων καθορίζοντας τη διεύθυνση IP ή
το όνοµα του βιντεοπροβολέα" σελ.30
• "Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων µε χρήση προφίλ" σελ.31

Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων
καθορίζοντας τη διεύθυνση IP ή το όνοµα του
βιντεοπροβολέα
Αν δεν µπορείτε να βρείτε αυτόµατα το βιντεοπροβολέα στον οποίο θέλετε
να συνδεθείτε, µπορείτε να αναζητήσετε τον βιντεοπροβολέα-στόχο
καθορίζοντας τη διεύθυνση IP ή το όνοµα του βιντεοπροβολέα.

a

Το στοιχείο Μη αυτόµατη αναζήτηση είναι διαθέσιµο µόνο στη
Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης.

τη διεύθυνση IP ή το όνοµα του βιντεοπροβολέα µε
b Πληκτρολογήστε
τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και κάντε κλικ στην επιλογή
Αναζήτηση.

Επιλογή της µεθόδου αναζήτησης βιντεοπροβολέα
Εµφανίζονται τα αποτελέσµατα αναζήτησης.

Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων µε χρήση
προφίλ
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες ενός δικτυακού βιντεοπροβολέα
ως προφίλ και στη συνέχεια να αναζητήσετε τον ίδιο βιντεοπροβολέα
χρησιµοποιώντας αντί να προσδιορίζετε τις λεπτοµέρειες του βιντεοπροβολέα
κάθε φορά.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προφίλ για αναζήτηση" σελ.31
• "Εκτέλεση αναζήτησης προφίλ" σελ.31
• "Εγγραφή προφίλ" σελ.32
• "Εξαγωγή προφίλ" σελ.33
• "Εισαγωγή προφίλ" σελ.33
• "Κοινή χρήση προφίλ σε δίκτυο" σελ.34

Προφίλ για αναζήτηση
Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες για ένα δικτυακό βιντεοπροβολέα
ως προφίλ. Το προφίλ είναι ένα αρχείο που περιέχει όλες τις πληροφορίες που
αφορούν του βιντεοπροβολέα, όπως το όνοµά του, η διεύθυνση ΙΡ και το
SSID του. Χρησιµοποιώντας ένα προφίλ, µπορείτε εύκολα να αναζητήσετε
αποθηκευµένους βιντεοπροβολείς αντί να παρέχετε λεπτοµέρειες για τον
βιντεοπροβολέα.
Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή του καταχωρηµένου προφίλ για να
δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας και στη συνέχεια να κάνετε
εισαγωγή τοπικά για εύκολη αναζήτηση βιντεοπροβολέων σε έναν άλλο
υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να µοιραστείτε το προφίλ που εξαγάγατε µέσω
δικτύου, επιτρέποντας σε άλλους χρήστες να αναζητήσουν εύκολα
βιντεοπροβολείς.
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Εκτέλεση αναζήτησης προφίλ
Μπορείτε να καθορίσετε το προφίλ προς αναζήτηση για τον αποθηκευµένο
βιντεοπροβολέα αντί να παρέχετε όλες τις λεπτοµέρειες για το
βιντεοπροβολέα κάθε φορά που κάνετε αναζήτηση.

a Κάντε κλικ στο Προφίλ στην οθόνη αναζήτησης.

Επιλογή της µεθόδου αναζήτησης βιντεοπροβολέα
διπλό κλικ στο φάκελο ή στο εικονίδιο βιντεοπροβολέα για το
b Κάντε
προφίλ που θέλετε να χρησιµοποιήσετε από τη λίστα.
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οι βιντεοπροβολείς εµφανίζονται στην οθόνη αναζήτησης,
a Ενώ
πραγµατοποιήστε µια από τις ακόλουθες λειτουργίες.
• Καταχώρηση βιντεοπροβολέων που εµφανίζονται στη Λίστα
συνδεδεµένων βιντεοπροβολέων: Κάντε κλικ στην επιλογή
Εγγραφή.
• Καταχωρήστε ένα συγκεκριµένο βιντεοπροβολέα: Κάντε δεξί κλικ
στο βιντεοπροβολέα που θέλετε να καταχωρήσετε στη Λίστα
βιντεοπροβολέων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο
Προσθήκη στοιχείου στο προφίλ.
• Καταχωρήστε όλους τους βιντεοπροβολείς που εντοπίζονται µέσω
αναζήτησης: Κάντε δεξί κλικ σε έναν από τους βιντεοπροβολείς στη
Λίστα βιντεοπροβολέων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο
Προσθήκη όλων στο προφίλ.

Εµφανίζονται τα αποτελέσµατα αναζήτησης.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εγγραφή προφίλ" σελ.32

Εγγραφή προφίλ
Μετά την αναζήτηση βιντεοπροβολέα, µπορείτε να αποθηκεύσετε τις
λεπτοµέρειες για τον βιντεοπροβολέα ως προφίλ χρησιµοποιώντας ένα
ευκολοµνηµόνευτο όνοµα το οποίο µπορείτε να αναζητήσετε εύκολα
αργότερα.

a

∆εν µπορείτε να καταχωρήσετε προφίλ στο φάκελο Κοινόχρηστο
προφίλ στην οθόνη αναζήτησης.

Εµφανίζεται η οθόνη Αποθήκευση.

Επιλογή της µεθόδου αναζήτησης βιντεοπροβολέα
το Όνοµα αρχείου βιντεοπροβολέα και επιλέξτε το
b Εισαγάγετε
φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το προφίλ και, στη συνέχεια,
κάντε κλικ στο OK.

33

Εξαγωγή προφίλ
Μπορείτε να εξαγάγετε ένα προφίλ και να το µοιραστείτε µε άλλους χρήστες
επιτρέποντάς τους να αναζητήσουν εύκολα βιντεοπροβολείς και να
συµµετέχουν σε µια σύσκεψη.

a

∆εν µπορείτε να εξαγάγετε τα προφίλ στο φάκελο Κοινόχρηστο
προφίλ στην οθόνη αναζήτησης.

οθόνη αναζήτησης, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο που περιέχει το
a Στην
προφίλ που θέλετε να µοιραστείτε στο Προφίλ και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στο Εξαγωγή.

Εµφανίζεται η οθόνη Αποθήκευση ως.
πού θέλετε να αποθηκεύσετε το προφίλ (.mplist) και, στη
b Επιλέξτε
συνέχεια, κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
Το προφίλ έχει εξαχθεί.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εγγραφή προφίλ" σελ.32
• "Εισαγωγή προφίλ" σελ.33
• "Κοινή χρήση προφίλ σε δίκτυο" σελ.34
Το προφίλ καταχωρήθηκε και οι πληροφορίες βιντεοπροβολέα
αποθηκεύτηκαν στο προφίλ.

a

• Το βάθος της δοµής φακέλου µπορεί να είναι έξι φάκελοι.
• Κάντε κλικ στο ∆ηµιουργία νέου φακέλου εάν θέλετε να
δηµιουργήσετε νέο φάκελο.
• Για να καταχωρήσετε ένα συγκεκριµένο βιντεοπροβολέα, µπορείτε
να κάνετε µεταφορά και απόθεση του βιντεοπροβολέα από τη Λίστα
βιντεοπροβολέων στο φάκελο Προφίλ.
• Μπορείτε να κάνετε µεταφορά και απόθεση προφίλ και φακέλων για
να αλλάξετε τη δοµή των φακέλων.

Εισαγωγή προφίλ
Μπορείτε να εισαγάγετε τοπικά ένα προφίλ που έχει εξαχθεί και να το
χρησιµοποιήσετε για εύκολη αναζήτηση βιντεοπροβολέων και για συµµετοχή
σε µια σύσκεψη.

a

• Επίσης, µπορείτε να εισαγάγετε ένα προφίλ (.plist) που έχετε
εξαγάγει χρησιµοποιώντας το EasyMP Network Projection.
• ∆εν µπορείτε να εισαγάγετε προφίλ στο φάκελο Κοινόχρηστο
προφίλ στην οθόνη αναζήτησης.
• ∆εν µπορείτε να εισάγετε προφίλ που δηµιουργούνται σε
διαφορετική λειτουργία σύνδεσης.

Επιλογή της µεθόδου αναζήτησης βιντεοπροβολέα
οθόνη αναζήτησης, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο στον οποίο θέλετε
a Στην
να εισαγάγετε το προφίλ στο Προφίλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο
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• Για διακοµιστή web:http://xxxxx/xxxxx.mplist

Εισαγωγή.

Εµφανίζεται η οθόνη Άνοιγµα.
το προφίλ (.mplist) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην
b Επιλέξτε
επιλογή Άνοιγµα.
Το προφίλ έχει εισαχθεί τοπικά.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εξαγωγή προφίλ" σελ.33

Κοινή χρήση προφίλ σε δίκτυο
Μπορείτε να µοιραστείτε ένα προφίλ που έχετε εξάγει µε άλλους χρήστες σε
ένα δίκτυο έτσι ώστε να ενηµερώνονται εύκολα τυχόν αλλαγές στις
πληροφορίες του βιντεοπροβολέα. Το κοινόχρηστο προφίλ µπορεί να
αναγνωστεί και να ενηµερωθεί αυτόµατα όταν γίνεται εκκίνηση του
λογισµικού Epson iProjection.
το προφίλ (.mplist) σε µια κοινόχρηστη τοποθεσία
a Τοποθετήστε
δικτύου όπως σε ένα διακοµιστή.
κλικ στο Ορισµός επιλογών στην οθόνη αναζήτησης.
b Κάντε
Εµφανίζεται η οθόνη Ορισµός επιλογών.

c Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις χρήστη.
τη δικτυακή τοποθεσία ή τη διεύθυνση URL στο
d Πληκτρολογήστε
κοινόχρηστο προφίλ (συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος προφίλ) στο
Όνοµα κοινόχρηστου προφίλ.

• Για διακοµιστή αρχείων (µόνο για Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist

e Κάντε κλικ στο OK.
Το κοινόχρηστο προφίλ διαβάζεται και η οθόνη Ορισµός επιλογών κλείνει.

a

Το κοινόχρηστο προφίλ είναι µόνο για ανάγνωση και δεν είναι δυνατή
η επεξεργασία του στο λογισµικό Epson iProjection.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εξαγωγή προφίλ" σελ.33

Έλεγχος της προβαλλόµενης οθόνης
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να χρησιµοποιήσετε τη γραµµή εργαλείων
και την οθόνη ελέγχου προβολής για να ελέγξετε την οθόνη που
προβάλλεται.
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• Χρησιµοποιήστε την οθόνη ελέγχου προβολής για να αλλάξετε τον αριθµό
των προβαλλόµενων τµηµάτων, τους παρουσιαστές ή τη θέση προβολής.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Τύποι οθόνης για έλεγχο της προβολής" σελ.35
• "Λειτουργία της κατάστασης προβαλλόµενης οθόνης" σελ.35
• "Αλλαγή του αριθµού των προβαλλόµενων τµηµάτων" σελ.36
• "Αλλαγή του υπεύθυνου παρουσίασης" σελ.37
• "Αλλαγή της θέσης προβολής" σελ.38

Τύποι οθόνης για έλεγχο της προβολής
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο οθόνης που χρησιµοποιείτε για να ελέγχετε
την προβαλλόµενη εικόνα έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα στη δική σας
κατάσταση. Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο της οθόνης κάνοντας κλικ στο
κουµπί
στη γραµµή εργαλείων ή το κουµπί
στην οθόνη ελέγχου
προβολής.

a

• Η προβαλλόµενη γραµµή εργαλείων και η οθόνη ελέγχου προβολής
διαφέρουν ανάλογα µε τη µέθοδο σύνδεσης και την έκδοση ή το
ρόλο σας σε αυτό το λογισµικό.
• Η οθόνη ελέγχου προβολής είναι διαθέσιµη µόνο στη Βασική έκδοση
του λογισµικού.

• Χρησιµοποιήστε τη γραµµή εργαλείων για να προβάλετε µια ευρεία εικόνα
της προβαλλόµενης οθόνης και να πραγµατοποιήσετε λειτουργίες στην
προβαλλόµενη εικόνα.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Γραµµή εργαλείων" σελ.81
• "Οθόνη ελέγχου προβολής" σελ.82

Λειτουργία της κατάστασης προβαλλόµενης οθόνης
Μπορείτε να ελέγξετε την προβαλλόµενη οθόνη κατά τη διάρκεια προβολής
της οθόνης του υπολογιστή κάνοντας εκκίνηση, διακοπή ή παύση της
προβαλόµενης εικόνας.
Πραγµατοποιήστε µια από τις ακόλουθες λειτουργίες στη γραµµή εργαλείων
ή στην οθόνη ελέγχου προβολής.
• Εµφάνιση: Κάντε κλικ στο κουµπί

.

Έλεγχος της προβαλλόµενης οθόνης
Η οθόνη υπολογιστή προβάλλεται όπως είναι.
• ∆ιακοπή: Κάντε κλικ στο κουµπί

.
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κλικ στο τµήµα του χρήστη που πρόκειται να προβληθεί στην
b Κάντε
περιοχή προβολής.

Η προβαλλόµενη εικόνα διακόπτεται. Κατά τη διακοπή προβάλλεται µια
µαύρη οθόνη.
• Παύση: Κάντε κλικ στο κουµπί

.

Η προβαλλόµενη εικόνα είναι σε παύση. Προβάλλεται η εικόνα που είναι σε
παύση, ακόµη κι αν έχετε κάνει αλλαγές στην οθόνη του υπολογιστή.

a

• Αυτά τα κουµπιά δεν είναι διαθέσιµα για συµµετέχοντες όταν
χρησιµοποιείται η λειτουργία επόπτη.
• Ο επόπτης µπορεί, επίσης, να ελέγχει την προβολή άλλων χρηστών
χρησιµοποιώντας την οθόνη ελέγχου προβολής κατά τη χρήση της
λειτουργίας επόπτη.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Οθόνη ελέγχου προβολής" σελ.82

Αλλαγή του αριθµού των προβαλλόµενων τµηµάτων
Μπορείτε να διαιρέσετε την προβαλλόµενη εικόνα σε έως και τέσσερα
τµήµατα το µέγιστο. Αν αλλάξετε τον αριθµό των τµηµάτων, µπορείτε να
προβάλλετε οθόνες από πολλές συσκευές ταυτόχρονα, ή να προβάλλετε την
οθόνη ενός υπολογιστή σε πλήρες µέγεθος.

a

• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη για συµµετέχοντες όταν
χρησιµοποιείται η λειτουργία επόπτη.
• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το κουµπί
για να
προβάλλετε την οθόνη του υπολογιστή σε πλήρες µέγεθος.

κλικ στο κουµπί
στη γραµµή εργαλείων.
a Κάντε
Εµφανίζεται η οθόνη ελέγχου της προβολής.

Το επιλεγµένο τµήµα αποκτά µπλε πλαίσιο.
µια από τις ακόλουθες λειτουργίες για να αλλάξετε
c Πραγµατοποιήστε
τον αριθµό των διαθέσιµων τµηµάτων στην περιοχή προβολής.
• Προβάλλετε ένα τµήµα σε λειτουργία πλήρους οθόνης: Κάντε κλικ
στο
κουµπί.
• Πραγµατοποιήστε διαίρεση της προβαλλόµενης οθόνης στα δύο και
προβολή του επιλεγµένου τµήµατος και του δεξιά ή αριστερά
παρακείµενου τµήµατος: Κάντε κλικ στο κουµπί
.
• Πραγµατοποιήστε διαίρεση της προβαλλόµενης οθόνης στα τέσσερα
και προβολή και των τεσσάρων τµηµάτων: Κάντε κλικ στο κουµπί
.

Έλεγχος της προβαλλόµενης οθόνης
Ο αριθµός των τµηµάτων αλλάζει και το χρώµα φόντου για τα τµήµατα που
προβάλλονται γίνεται λευκό.

a

37

τα ονόµατα χρήστη από τη λίστα χρηστών και κάντε
b Επιλέξτε
µεταφορά και απόθεση του ονόµατος χρήστη σε ένα λευκό τµήµα στην
περιοχή προβολής.

• Επίσης, µπορείτε να αλλάξετε τον αριθµό των τµηµάτων κάνοντας
δεξί κλικ στην περιοχή προβολής. Κάντε δεξί κλικ στο τµήµα και, στη
συνέχεια, επιλέξτε τον συνολικό αριθµό τµηµάτων.
• Αν δεν υπάρχει χρήστης σε ένα λευκό τµήµα, τότε προβάλλεται µια
µαύρη οθόνη.
• Το χρώµα φόντου για τµήµατα που δεν προβάλλονται είναι γκρι.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Οθόνη ελέγχου προβολής" σελ.82

Αλλαγή του υπεύθυνου παρουσίασης
Μπορείτε να αλλάξετε τον παρουσιαστή µε µεταφορά και απόθεση ενός από
τα ονόµατα συνδεδεµένων χρηστών από τη λίστα σε ένα τµήµα στην περιοχή
προβολής.

a

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη για συµµετέχοντες όταν
χρησιµοποιείται η λειτουργία επόπτη.

κλικ στο κουµπί
στη γραµµή εργαλείων.
a Κάντε
Εµφανίζεται η οθόνη ελέγχου της προβολής.

a

• Ο επόπτης µπορεί να ελέγχει τις οθόνες συσκευών του
συµµετέχοντα ως µικρογραφίες και να επιλέγει ποιος χρήστης
θα πραγµατοποιεί προβολή. Κάντε κλικ στο κουµπί
στη
γραµµή εργαλείων ή την οθόνη ελέγχου προβολής.
• Αν δεν µπορείτε να βρείτε στη λίστα χρηστών το χρήστη που
θέλετε να προβληθεί, µπορείτε να τον αναζητήσετε από το
πλαίσιο αναζήτησης χρηστών.
• Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ σε ένα όνοµα χρήστη στη
λίστα χρηστών για να επιλέξετε τη θέση προβολής.
• Αν δεν υπάρχει χρήστης σε ένα λευκό τµήµα, τότε
προβάλλεται µια µαύρη οθόνη.

Προβάλλεται η οθόνη υπολογιστή του επιλεγµένου χρήστη.

Έλεγχος της προβαλλόµενης οθόνης
να ολοκληρώσετε την προβολή, µεταφέρετε και αποθέσετε το
c Για
όνοµα χρήστη από την περιοχή προβολής στη λίστα χρηστών.

a
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το χρήστη στην περιοχή προβολής και, στη συνέχεια, κάντε
b Επιλέξτε
µεταφορά και απόθεση του ονόµατος χρήστη σε µια άλλη θέση.

Μπορείτε επίσης να ολοκληρώσετε την προβολή του
επιλεγµένου χρήστη κάνοντας δεξί κλικ στο τµήµα της περιοχής
προβολής και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Τέλος
προβολής.

Το χρώµα φόντου του ονόµατος χρήστη στη λίστα χρηστών είναι µπλε ενώ
προβάλλεται η οθόνη του. Το χρώµα φόντου του ονόµατος χρήστη είναι γκρι
όταν ένας χρήστης είναι στο τµήµα αλλά η οθόνη του δεν προβάλλεται.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αλλαγή της θέσης προβολής" σελ.38
• "Επιλογή οθόνης συµµετέχοντα για προβολή µέσω µικρογραφιών" σελ.50

Αλλαγή της θέσης προβολής
Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση προβολής κάνοντας µεταφορά και απόθεση
του ονόµατος χρήστη από µια θέση σε άλλη στην περιοχή προβολής.

a

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη για συµµετέχοντες όταν
χρησιµοποιείται η λειτουργία επόπτη.

Η θέση προβολής έχει αλλάξει.

a
κλικ στο κουµπί
στη γραµµή εργαλείων.
a Κάντε
Εµφανίζεται η οθόνη ελέγχου της προβολής.

Όταν επιλέγετε τα κουµπιά
ή
, µπορείτε να κάνετε µεταφορά
και απόθεση του ονόµατος χρήστη από ένα γκρι τµήµα στο λευκό
τµήµα για να αλλάξετε την εικόνα που προβάλλεται. Αν κάνετε
µεταφορά και απόθεση του ονόµατος χρήστη από ένα λευκό τµήµα σε
ένα γκρι τµήµα, θα προβληθεί η εικόνα για αυτόν τον χρήστη.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αλλαγή του αριθµού των προβαλλόµενων τµηµάτων" σελ.36

Αποσύνδεση
Μπορείτε να αποσυνδέσετε έναν υπολογιστή ή όλες τις συσκευές από το
βιντεοπροβολέα όταν ολοκληρώσετε την προβολή.
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Η σύνδεση ανάµεσα σε όλες τις συσκευές και τους βιντεοπροβολείς
που συµµετέχουν στη σύσκεψη τερµατίζεται.

µια από τις παρακάτω λειτουργίες.
a Πραγµατοποιήστε
• Αποσυνδέστε τον υπολογιστή σας και τους βιντεοπροβολείς: Κάντε
κλικ στο κουµπί Έξοδος στη γραµµή εργαλείων.

Η σύνδεση ανάµεσα στον υπολογιστή σας και τους βιντεοπροβολείς
τερµατίζεται.

a

• Όταν είστε ο επόπτης, αντί για αυτό το κουµπί στη γραµµή
εργαλείων εµφανίζεται το κουµπί Αποσύνδεση όλων.
• Επίσης, µπορείτε να αποσυνδεθείτε κάνοντας κλικ στο
Έξοδος από το µενού Αποσύνδεση στην οθόνη ελέγχου
προβολής.
• Ο επόπτης µπορεί να αποσυνδέει άλλους συµµετέχοντες
κάνοντας δεξί κλικ στον επιλεγµένο χρήστη στη λίστα
χρηστών και, στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην επιλογή
Έξοδος στην οθόνη ελέγχου προβολής κατά τη χρήση της
λειτουργίας επόπτη.
• Όταν ο επόπτης εγκαταλείπει τη σύσκεψη, η λειτουργία
επόπτη απενεργοποιείται.

• Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τους βιντεοπροβολείς: Κάντε
κλικ στο κουµπί
στη γραµµή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στην επιλογή Αποσύνδεση όλων από το µενού Αποσύνδεση
στην οθόνη ελέγχου προβολής.

a

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη για συµµετέχοντες όταν
χρησιµοποιείται η λειτουργία επόπτη.

Εµφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

b Επιλέξτε Ναι.
Έχετε επιστρέψει στην οθόνη αναζήτησης.

Χρήση πρόσθετων λειτουργιών
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να χρησιµοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες του Epson iProjection που ενδέχεται να φανούν χρήσιµες κατά τη διάρκεια µιας
σύσκεψης.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων µε χρήση συντόµευσης" σελ.41
• "Σύνδεση µε ∆ίκτυο Βιντεοπροβολέα µε τη χρήση µονάδας flash USB (Μόνο για Windows)" σελ.42
• "Σύνδεση µε πολλούς βιντεοπροβολείς (Κατοπτρισµός)" σελ.44
• "Έξοδος ήχου από το βιντεοπροβολέα" σελ.45
• "Προβολή της οθόνης σας" σελ.46
• "Αλλαγή του επόπτη" σελ.47
• "Κατανοµή της προβαλλόµενης οθόνης" σελ.49
• "Επιλογή οθόνης συµµετέχοντα για προβολή µέσω µικρογραφιών" σελ.50
• "Απόκρυψη της οθόνης ελέγχου προβολής" σελ.51
• "Απαγόρευση λειτουργιών συµµετέχοντα" σελ.52
• "Έλεγχος του εύρους ζώνης σύνδεσης" σελ.53
• "Μέθοδοι σύνδεσης" σελ.22
• "Επιλογή της µεθόδου αναζήτησης βιντεοπροβολέα" σελ.29

Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων µε χρήση συντόµευσης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες ενός δικτυακού βιντεοπροβολέα
ως συντόµευση και, στη συνέχεια, να κάνετε διπλό κλικ σε αυτήν για να
εκκινήσετε το λογισµικό Epson iProjection. Αυτό σας επιτρέπει να
αναζητήσετε εύκολα τον ίδιο βιντεοπροβολέα αντί κάθε φορά να καθορίζετε
τις λεπτοµέρειες για αυτόν.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "∆ηµιουργία συντόµευσης" σελ.41

∆ηµιουργία συντόµευσης
Μετά από την αναζήτηση ενός βιντεοπροβολέα, µπορείτε να αποθηκεύσετε
τις λεπτοµέρειες για το βιντεοπροβολέα ως συντόµευση και να τη
χρησιµοποιήσετε αργότερα. Η συντόµευση περιέχει όλες τις πληροφορίες του
βιντεοπροβολέα, όπως το όνοµα του βιντεοπροβολέα και τη διεύθυνση IP.
Με τη δηµιουργία µιας συντόµευσης φακέλου, πραγµατοποιείται αποθήκευση
των πληροφοριών για πολλούς βιντεοπροβολείς που περιέχονται στο φάκελο.
οθόνη αναζήτησης, κάντε δεξί κλικ στο βιντεορποβολέα ή στο
a Στην
φάκελο από το Προφίλ ή στη Λίστα βιντεοπροβολέων και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στο ∆ηµιουργία συντόµευσης.
Εµφανίζεται η οθόνη Αποθήκευση ως.
πού θέλετε να αποθηκεύσετε τη συντόµευση (.pme) και, στη
b Επιλέξτε
συνέχεια, κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
Η συντόµευση δηµιουργήθηκε και οι πληροφορίες βιντεοπροβολέα
αποθηκεύτηκαν στη συντόµευση.

a
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• Κάνοντας διπλό κλικ σε µια συντόµευση (.pme), µπορείτε να
εκκινήσετε το λογισµικό Epson iProjection στην ίδια λειτουργία που
δηµιουργήσατε τη συντόµευσή του.
• Όταν χρησιµοποιείτε την Έκδοση συµµετέχοντα του λογισµικού,
χρησιµοποιήστε ένα αρχείο συντόµευσης που δηµιουργήθηκε στη
Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης.
• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το βιντεοπροβολέα ή το φάκελο από
το Προφίλ ή τη Λίστα βιντεοπροβολέων, και, στη συνέχεια, να
κάνετε µεταφορά και απόθεση στην τοποθεσία όπου θέλετε να
δηµιουργήσετε τη συντόµευση.

Σύνδεση µε ∆ίκτυο Βιντεοπροβολέα µε τη χρήση µονάδας flash USB (Μόνο για Windows)
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια εµπορικά διαθέσιµη µονάδα flash USB ως
Κλειδί USB για να µεταφέρετε τις πληροφορίες δικτύου του βιντεοπροβολέα
σε υπολογιστή µε λειτουργικό σύστηµα Windows. Η δηµοιυργία ενός
Κλειδιού USB σας επιτρέπει την γρήγορη προβολή εικόνων από το δίκτυο
του βιντεοπροβολέα.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "∆ηµιουργία ενός Kλειδιού USB σε µονάδα flash USB (Μόνο για Windows)"
σελ.42
• "Xρήση Κλειδιού USB για σύνδεση σε υπολογιστή µε λειτουργικό σύστηµα
Windows" σελ.43

∆ηµιουργία ενός Kλειδιού USB σε µονάδα flash USB
(Μόνο για Windows)
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα Κλειδί USB σε µια εµπορικά διαθέσιµη
µονάδα flash USB ώστε να το χρησιµοποιήσετε για να συνδεθείτε στον
βιντεοπροβολέα ασύρµατα.

a

Κατά τη δηµιουργία ενός Κλειδιού USB, βεβαιωθείτε ότι
χρησιµοποιείτε µια µονάδα flash USB η οποία πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις.
• ∆ιαµόρφωση FAT
• ∆εν υπάρχουν λειτουργίες ασφάλειας
Σας συνιστούµε να διαγράψετε οποιαδήποτε αρχεία στη µονάδα πριν
τη δηµιουργία ενός Κλειδιού USB.

Εργαλείο ρύθµισης Κλειδιού USB.
a Έναρξη
• Windows 7: Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, επιλέξτε

Πρόγράµµατα (ή Όλα τα προγράµµατα), EPSON Projector, Epson
iProjection, Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο
Εργαλείο ρύθµισης Κλειδιού USB.

• Windows 8 και Windows 8.1: Πλοηγηθείτε στην οθόνη εφαρµογών
και επιλέξτε το Εργαλείο ρύθµισης Κλειδιού USB.
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• Windows 10: Επιλέξτε Έναρξη, επιλέξτε EPSON Projector, Epson
iProjection, Εργαλείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εργαλείο
ρύθµισης Κλειδιού USB.
τον τύπο της εφαρµογής που εκκινείται όταν εισάγετε το
b Επιλέξτε
Κλειδί USB στον υπολογιστή σας.
µια κενή µονάδα flash USB απευθείας στη θύρα USB του
c Εισαγάγετε
υπολογιστή σας.
τις οδηγίες στην οθόνη για να δηµιουργήσετε ένα Κλειδί
d Ακολουθήστε
USB.
Η δηµιουργία ενός Κλειδιού USB ξεκινά και το λογισµικό εγγράφει ένα
αρχείο στη µονάδα flash USB.

Προσοχή
Μην αφαιρείτε τη µονάδα USB flash από τον υπολογιστή σας κατά τη
δηµιουργία του Κλειδιού USB. Εάν αφαιρέσετε τη µονάδα, το Κλειδί USB
ενδέχεται να µην δηµιουργηθεί σωστά. Εάν η δηµιουργία Κλειδιού USB
αποτύχει, δηµιουργήστε ένα Κλειδί USB εκ νέου.

a

Εάν υπάρχουν πολλαπλές µονάδες flash USB συνδεδεµένες στον
υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να
καθορίσετε τη µονάδα για την οποία θέλετε να δηµιουργήσετε
ένα Κλειδί USB.

Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού στη γραµµή εργασιών
e Επιλέξτε
των Windows και στη συνέχεια αφαιρέστε τη µονάδα flash USB.
Τώρα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη µονάδα flash USB ως Κλειδί USB.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εκδόσεις του Epson iProjection" σελ.15

Σύνδεση µε ∆ίκτυο Βιντεοπροβολέα µε τη χρήση µονάδας flash USB (Μόνο για Windows)
Xρήση Κλειδιού USB για σύνδεση σε υπολογιστή µε
λειτουργικό σύστηµα Windows
Μετά τη δηµιουργία ενός κλειδιού USB µπορείτε να προβάλλετε γρήγορα
εικόνες από το δίκτυο του βιντεοπροβολέα. Εάν είχατε χρησιµοποιήσει
προηγουµένως ένα Κλειδί USB, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον
βιντεοπροβολέα του δικτύου συνδέοντας απλά το Κλειδί USB στον
υπολογιστή σας.

g Εισαγάγετε το Κλειδί USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκατυαστήσετε το
h Ακολουθήστε
λογισµικό Epson iProjection.
a

ότι ο βιντεοπροβολέας σας χρησιµοποιεί µία από τις
a Βεβαιωθείτε
παρακάτω συνδέσεις δικτύου:
• Η ασύρµατη µονάδα LAN είναι εγκατεστηµένη ή ενσωµατωµένη
στον βιντεοπροβολέα σας.
• Ένα καλώδιο ενσύρµατου LAN είναι συνδεδεµένο στον
βιντεοπροβολέα σας.

b
το κουµπί [LAN] ή το κουµπί [Αναζήτηση πηγής] στο
c Πατήστε
τηλεχειριστήριο για εναλλαγή της πηγής εισόδου σε LAN.
Ενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα.

Εµφανίζεται η οθόνη πληροφοριών δικτύου.

d Επαληθεύστε ότι προβάλλεται ένα SSID και η διεύθυνση IP.
το Κλειδί USB στη θύρα USB Type A του βιντεοπροβολέα
e Εισαγάγετε
σας.
a

Η τοποθεσία της θύρας USB Type A διαφέρει ανάλογα µε τον
βιντεοπροβολέα σας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του
βιντεοπροβολέα σας για περισσότερες λεπτοµέρειες.

Βλέπετε προβαλλόµενο µήνυµα το οποίο σας πληροφορεί ότι η
ενηµέρωση πληροφοριών δικτύου έχει ολοκληρωθεί.

f Αφαιρέστε το Κλειδί USB.
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• Εάν εµφανιστεί το µήνυµα του Τείχους προστασίας των
Windows, κάντε κλικ στο κουµπί Ναι για να
απενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας.
• Για την εγκατάσταση του λογισµικού, απαιτούνται δικαιώµατα
διαχειριστή.
• Εάν δεν εγκαθίσταται αυτόµατα, κάντε διπλό κλικ στο
MPPLaunch.exe στο Κλειδί USB.

Μετά από λίγα λεπτά, η εικόνα του υπολογιστή σας εµφανίζεται από
τον βιντεοπροβολέα.
Εάν θέλετε να αλλάξετε την παρουσίαση στον υπολογιστή σας,

a

κάντε κλικ στο κουµπί

στη γραµµή εργαλείων.

ολοκληρώσετε την ασύρµατη προβολή επιλέξτε Ασφαλής
i Όταν
κατάργηση συσκευών υλικού στην γραµµή εργασιών των Windows και
στη συνέχεια αφαιρέστε το Κλειδί USB από τον υπολογιστή σας.

a

• Μπορείτε να µοιραστείτε το Κλειδί USB µε άλλους χρήστες
χωρίς να αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή σας. Για να
προβείτε σε αυτή την ενέργεια, αποεπιλέξτε το πλαίσιο
ελέγχου Βγείτε από την εφαρµογή όταν αφαιρείτε το Κλειδί
USB στην οθόνη Ορισµός επιλογών στο λογισµικό Epson
iProjection.
• Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας
για να ενεργοποιηθεί εκ νέου η σύνδεση ασύρµατου LAN.

Σύνδεση µε πολλούς βιντεοπροβολείς (Κατοπτρισµός)
Η σύνδεση µε πολλούς βιντεοπροβολείς και η προβολή της ίδιας εικόνας είναι
γνωστή ως κατοπτρισµός. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε κατοπτρισµό
χρησιµοποιώντας µέχρι και τέσσερις βιντεοπροβολείς.

a

• Ο κατοπτρισµός είναι διαθέσιµος µόνο στη Λειτουργία σύνθετης
σύνδεσης.
• Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, συνιστάται να συνδέσετε το
βιντεοπροβολέα σε ένα ενσύρµατο LAN για να εκτελέσετε
κατοπτρισµό.
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Στην οθόνη αναζήτησης, επιλέξτε έως τέσσερις βιντεοπροβολείς µε τους
οποίους θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Συµµετοχή.

∆ηµιουργείται µια οµάδα κατοπτρισµού βιντεοπροβολέων και η ίδια εικόνα
προβάλλεται από πολλούς βιντεοπροβολείς.

a

• Όταν επιλέγετε ένα βιντεοπροβολέα από µια οµάδα κατοπτρισµού
βιντεοπροβολέων, επιλέγονται όλοι οι βιντεοπροβολείς σε αυτή την
οµάδα.
• Όταν άλλοι χρήστες είναι ήδη συνδεδεµένοι σε ένα βιντεοπροβολέα
σε µια οµάδα κατοπτρισµού, µπορείτε να επιλέξετε µόνο έναν άλλο
βιντεοπροβολέα από την ίδια οµάδα κατοπτρισµού. ∆εν µπορείτε να
επιλέξετε βιντεοπροβολέα που δεν ανήκει σε κάποια οµάδα
κατοπτρισµού.

Έξοδος ήχου από το βιντεοπροβολέα
Μπορείτε να εξάγετε ήχο µόνο όταν ένας υπολογιστής είναι συνδεδεµένος σε
ένα προβολέα και όταν κάνετε προβολή σε λειτουργία πλήρους οθόνης.
Κάντε κλικ στο Ορισµός επιλογών στην οθόνη αναζήτησης.

a Εµφανίζεται η οθόνη Ορισµός επιλογών.

b Κάντε κλικ στην καρτέλα Εξόδου ήχου.
Έξοδος ήχου από το βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια,
c Επιλέξτε
κάντε κλικ στο OK.

a

Όταν επιλέγετε 256Kbps ή 512Kbps ως Χρήση εύρους ζώνης
στην καρτέλα Προσαρµογή απόδοσης, δεν µπορείτε να εξάγετε
ήχο από το βιντεοπροβολέα και να επιλέξετε αυτή τη ρύθµιση.
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Η οθόνη Ορισµός επιλογών κλείνει.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προβολή της οθόνης σας" σελ.46
• "Έλεγχος του εύρους ζώνης σύνδεσης" σελ.53

Προβολή της οθόνης σας
Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη από τον υπολογιστή σας σε πλήρες
µέγεθος χωρίς να προβάλετε τις οθόνες άλλων χρηστών.
οθόνη αναζήτησης, επιλέξτε το βιντεοπροβολέα µε τον οποίο
a Στην
θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Συµµετοχή.
Εµφανίζεται η γραµµή εργαλείων.

b Κάντε κλικ στο κουµπί
a

.

• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το κουµπί
στην
οθόνη ελέγχου προβολής.
• Αυτό το κουµπί δεν είναι διαθέσιµο για συµµετέχοντες όταν
χρησιµοποιείται η λειτουργία επόπτη.

Η οθόνη του υπολογιστή σας προβάλλεται σε πλήρες µέγεθος.
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Αλλαγή του επόπτη
Ενώ χρησιµοποιείτε τη λειτουργία επόπτη, µπορείτε να αλλάξετε τον επόπτη
όταν κάποιος άλλος χρήστης πρέπει να ελέγχει την προβαλλόµενη οθόνη.

a
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κλικ στο κουµπί Εξοδ. ως κεντρ. PC στον υπολογιστή του
c Κάντε
επόπτη.

Η λειτουργία επόπτη είναι διαθέσιµη µόνο στη Βασική έκδοση του
λογισµικού.

οθόνη αναζήτησης, επιλέξτε το βιντεοπροβολέα στον οποίο
a Στην
θέλετε να συνδεθείτε, επιλέξτε Συνδεθείτε ως Κεντρικός Υπολογιστής,
ή απενεργοποιήστε διακοπτόµενες συνδέσεις και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στο Συµµετοχή.
Η λειτουργία επόπτη ενεργοποιείται και εµφανίζεται η γραµµή
εργαλείων.
κλικ στο κουµπί
στη γραµµή εργαλείων.
b Κάντε
Εµφανίζεται η οθόνη ελέγχου της προβολής.

Εµφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.
Ναι.
d Επιλέξτε
Η λειτουργία επόπτη απενεργοποιείται.

Αλλαγή του επόπτη
κλικ στο κουµπί Ορισ. ως κεντρ. PC στην οθόνη ελέγχου
e Κάντε
προβολής στον υπολογιστή ενός άλλου χρήστη.

Εµφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

f Επιλέξτε Ναι.
Η λειτουργία επόπτη ενεργοποιείται ξανά και ο νέος επόπτης µπορεί να
ελέγξει την προβαλλόµενη οθόνη.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μέθοδοι σύνδεσης για διάφορα στυλ συσκέψεων" σελ.22
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Κατανοµή της προβαλλόµενης οθόνης
Ο επόπτης µπορεί να κατανείµει την οθόνη που προβάλλεται την τρέχουσα
στιγµή στις συσκευές του συµµετέχοντα.
κλικ στο κουµπί
a Κάντε
ελέγχου προβολής.

στη γραµµή εργαλείων ή την οθόνη

Μπορείτε, επίσης, να παραδώσετε κενή οθόνη. Κάντε κλικ στο

a

κουµπί
στη γραµµή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ
στο στοιχείο Παράδοση κενής οθόνης από το µενού Εργαλείο.

Βλέπετε την οθόνη επιβεβαίωσης.

b Κάντε κλικ στο Έναρξη.
Τα κουµπιά

και

c Κάντε κλικ στο κουµπί

εµφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.
.

Όταν η κατανοµή οθόνης επιτύχει, ο επόπτης βλέπει ένα µήνυµα
ολοκλήρωσης και η εικόνα που κατανέµεται εµφανίζεται αυτόµατα στο
Viewer στις συσκευές του συµµετέχοντα.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Οθόνη Viewer" σελ.87
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Επιλογή οθόνης συµµετέχοντα για προβολή µέσω µικρογραφιών
Ο επόπτης µπορεί να ελέγχει τις οθόνες συσκευών του συµµετέχοντα ως
µικρογραφίες και να επιλέγει ποιος χρήστης θα πραγµατοποιεί προβολή.

a

Κάντε κλικ στο κουµπί
ελέγχου προβολής.

στη γραµµή εργαλείων ή την οθόνη

b Επιλέξτε έως 12 µικρογραφίες που θέλετε να προβάλετε.

.

• Για απαλοιφή όλων των επιλογών, κάντε κλικ στο
. Εάν κάνετε
ξανά κλικ σε αυτό, οι µικρογραφίες που επιλέξατε προηγουµένως
επιλέγονται ξανά.
• Για να αλλάξετε το µέγεθος και τον αριθµό των µικρογραφιών που

.

Όταν επιλέγετε περισσότερες από 5 µικρογραφίες, εµφανίζεται η
οθόνη επιλογής µικρογραφιών. Αφού επιλέξετε έως 4
ξανά.

Οι επιλεγµένες µικρογραφίες προβάλλονται. Κάντε κλικ στο κουµπί
για να κλείσετε την οθόνη µικρογραφιών και να επιστρέψετε στη γραµµή
εργαλείων ή την οθόνη ελέγχου προβολής.

• Για να ενηµερώσετε τις τελευταίες µικρογραφίες, κάντε κλικ στο

εµφανίζονται σε µία σελίδα κάντε κλικ στο κουµπί

a

.

µικρογραφίες, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουµπί

Εµφανίζεται η οθόνη µικρογραφιών.

κουµπί

c Κάντε κλικ στο κουµπί
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ή το κουµπί

Απόκρυψη της οθόνης ελέγχου προβολής
Μπορείτε να αποκρύψετε την οθόνη ελέγχου προβολής από άλλους χρήστες
κατά τη διάρκεια της προβολής της οθόνης του υπολογιστή σας. Αυτό σας
επιτρέπει να κάνετε τις αναγκαίες αλλαγές στις ρυθµίσεις χωρίς να προβάλετε
τη λειτουργία. Όταν κάνετε αλλαγή από τη γραµµή εργαλείων στην οθόνη
ελέγχου προβολής γίνεται αυτόµατα παύση της τρέχουσας προβαλλόµενης
οθόνης. Η οθόνη του υπολογιστή σας προβάλλεται ξανά όταν επιστρέψετε
στη γραµµή εργαλείων.

a
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Παύση προβαλλόµενης οθόνης όταν προβάλλεται η οθόνη
c Επιλέξτε
ελέγχου προβολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο για τον επόπτη όταν
χρησιµοποιεί τη λειτουργία επόπτη.

κλικ στο Ορισµός επιλογών στην οθόνη αναζήτησης.
a Κάντε
Εµφανίζεται η οθόνη Ορισµός επιλογών.

b Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικές ρυθµίσεις.

Η οθόνη Ορισµός επιλογών κλείνει. Η λειτουργία στην οθόνη ελέγχου του
βιντεοπροβολέα δεν θα προβληθεί την επόµενη φορά που θα τη
χρησιµοποιήσετε.

Απαγόρευση λειτουργιών συµµετέχοντα
Ο επόπτης µπορεί να κλειδώσει τις λειτουργίες του ποντικιού στις συσκευές
συµµετέχοντα έτσι ώστε ο συµµετέχοντας να µην µπορεί να αλλάξει τις
εικόνες που προβάλλονται.
∆εν µπορείτε να κλειδώσετε λειτουργίες στην εκτεταµένη οθόνη.

a
• Κάντε κλικ στο κουµπί
στην οθόνη ελέγχου προβολής για να
κλειδώσετε τις λειτουργίες ποντικιού του συµµετέχοντα.
Το κουµπί

αλλάζει στο κουµπί

στην οθόνη ελέγχου προβολής.

Οι συµµετέχοντες βλέπουν το εικονίδιο
για να υποδείξουν ότι οι
λειτουργίες του ποντικιού είναι κλειδωµένες.
• Κάντε κλικ στο κουµπί
στην οθόνη ελέγχου προβολής για να
ξεκλειδώσετε τις λειτουργίες ποντικιού του συµµετέχοντα.
Το κουµπί
αλλάζει στο κουµπί
στην οθόνη ελέγχου προβολής.
Οι συµµετέχοντες µπορούν να χειρίζονται το ποντίκι στις συσκευές τους.
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Έλεγχος του εύρους ζώνης σύνδεσης
Μπορείτε να µειώσετε το µέγεθος των δεδοµένων που µεταφέρονται προς το
βιντεοπροβολέα για να µειώσετε το φόρτο του δικτύου. Για να γίνει αυτό,
µπορείτε να ελέγχετε το εύρος ζώνης της σύνδεσης.
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το εύρος ζώνης που θέλετε να χρησιµοποιήσετε ως τη ρύθµιση
d Επιλέξτε
Χρήση εύρους ζώνης.

κλικ στο Ορισµός επιλογών στην οθόνη αναζήτησης.
a Κάντε
Εµφανίζεται η οθόνη ορισµού επιλογών.

b Κάντε κλικ στην καρτέλα Προσαρµογή απόδοσης.
Ποιότητα προβολής.
c Επιλέξτε
• Προτεραιότητα εικόνας: Μεταφέρει δεδοµένα της προβαλλόµενης

εικόνας µε χαµηλή αναλογία συµπίεσης για να δοθεί προτεραιότητα
στην ποιότητα της εικόνας.

• Προτεραιότητα ταχύτητας: Συµπιέζει τα δεδοµένα της
προβαλλόµενης εικόνας προκειµένου να αυξήσει την ταχύτητα
µεταφοράς.

Όταν επιλέγετε ένα πιο στενό εύρος ζώνης, η ποιότητα της
προβαλλόµενης εικόνας ενδέχεται να υποβαθµιστεί αλλά το φορτίο
δικτύου µειώνεται.

a

Εάν δεν χρειάζεται να εξάγετε ήχο ενώ ελέγχετε το εύρος ζώνης,
βεβαιωθείτε ότι έχετε απαλείψει την ρύθµιση Έξοδος ήχου από
το βιντεοπροβολέα στην καρτέλα Εξόδου ήχου. Το εύρος ζώνης
που χρησιµοποιείται για ήχο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη
µεταφορά εικόνας για να βελτιωθεί η ποιότητα της εικόνας.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Περιορισµοί ελέγχου εύρους ζώνης" σελ.54

Έλεγχος του εύρους ζώνης σύνδεσης
Περιορισµοί ελέγχου εύρους ζώνης
Σηµειώστε τους παρακάτω περιορισµούς εύρους ζώνης.
• Όταν περιορίζετε το εύρος ζώνης, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να
υποβαθµιστεί λόγω της συµπίεσης των µεταφερόµενων δεδοµένων.
• Όταν επιλέγετε 256Kbps ή 512Kbps ως Χρήση εύρους ζώνης στην καρτέλα
Προσαρµογή απόδοσης, δεν µπορείτε να εξάγετε ήχο από τον
βιντεοπροβολέα. Εάν θέλετε να µεταφέρετε ήχο, επιλέξτε το εύρος ζώνης
έως 1Mbps ή περισσότερο.
• Το εύρος ζώνης µπορεί προς στιγµή να υπερβαίνει την τιµή που επιλέξατε
επειδή κάθε τιµή στη λίστα είναι µια µέση τιµή που µετράται µεταξύ 30
δευτερολέπτων.
• Μπορείτε να περιορίσετε το εύρος ζώνης µόνο των δεδοµένων που
στέλνετε. ∆εν µπορείτε να περιορίσετε τα δεδοµένα που λαµβάνετε, όπως
µια µικρογραφία.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Έξοδος ήχου από το βιντεοπροβολέα" σελ.45
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Επίλυση προβληµάτων
Ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες για λύσεις στα προβλήµατα που ενδέχεται να αντιµετωπίσετε µε τη χρήση του λογισµικού Epson iProjection.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Επίλυση προβληµάτων σύνδεσης δικτύου" σελ.56
• "Επίλυση προβληµάτων κατά τη διάρκεια της προβολής" σελ.60
• "Κατάλογος µηνυµάτων σφάλµατος" σελ.62
• "Λίστα αναγνωριστικών (ID) συµβάντων:" σελ.68

Επίλυση προβληµάτων σύνδεσης δικτύου
∆οκιµάστε αυτές τις λύσεις ανάλογα µε το περιβάλλον του δικτύου σας.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λύσεις όταν δεν µπορείτε να συνδεθείτε χρησιµοποιώντας τη Λειτουργία
γρήγορης σύνδεσης" σελ.56
• "Λύσεις όταν δεν µπορείτε να συνδέσετε βιντεοπροβολείς χρησιµοποιώντας
τη Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης (Ασύρµατα)" σελ.56
• "Λύσεις όταν δεν µπορείτε να συνδέσετε βιντεοπροβολείς χρησιµοποιώντας
τη Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης (Ενσύρµατα)" σελ.58

Λύσεις όταν δεν µπορείτε να συνδεθείτε
χρησιµοποιώντας τη Λειτουργία γρήγορης σύνδεσης
Όταν δεν µπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή και το βιντεοπροβολέα
µέσω της λειτουργίας γρήγορης σύνδεσης, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις.
• Ελέγξτε την κατάσταση των εξωτερικών συσκευών που χρησιµοποιούνται
για τη σύνδεση δικτύου ή το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται οι δικτυακές
συσκευές και ο βιντεοπροβολέας.
• Συνδέστε µε ασφάλεια την καθορισµένη µονάδα ασύρµατου LAN στο
βιντεοπροβολέα, εφόσον είναι απαραίτητο. Για λεπτοµέρειες, βλ. το
Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα σας.
• Ελέγξτε εάν υπάρχουν εµπόδια ανάµεσα στον υπολογιστή και το
βιντεοπροβολέα και αλλάξτε τη θέση τους για να βελτιώσετε την
επικοινωνία. Ορισµένες φορές το εσωτερικό περιβάλλον αποτρέπει την
εύρεση του βιντεοπροβολέα σε µια αναζήτηση.
• Θέστε την ισχύ ραδιοσήµατος για τις συσκευές δικτύου στο µέγιστο.
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις δικτύου του βιντεοπροβολέα.
• Επιλέξτε µία από αυτές τις ρυθµίσεις για να συνδέσετε τον
βιντεοπροβολέα απευθείας σε υπολογιστή χρησιµοποιώντας ασύρµατη
επικοινωνία. Οι απαιτούµενες ρυθµίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα
µε τον βιντεοπροβολέα σας.
• Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση Απλό AP.
• Επιλέξτε Γρήγορη για Λειτουργία σύνδεσης.
• Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση ασύρµατου LAN, εφόσον είναι απαραίτητο.
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• Όταν ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση ασφαλείας, ορίστε την ίδια φράση
εισόδου για τον υπολογιστή και το βιντεοπροβολέα.
• Κλείστε τις ρυθµίσεις δικτύου στο βιντεοπροβολέα.
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις δικτύου του υπολογιστή.
• Αν ο προσαρµογέας ασύρµατου LAN δεν είναι εγκατεστηµένος στον
υπολογιστή σας, εγκαταστήστε µια κάρτα ασύρµατου LAN στον
υπολογιστή σας.
• Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση ασύρµατου LAN ή AirPort στον υπολογιστή
σας.
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις λογισµικού.
• Βεβαιωθείτε ότι εκκινήσατε το λογισµικό στη λειτουργία σύνδεσης. Αν
δεν µπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε τη λειτουργία σύνδεσης, επιλέξτε
Εµφάνιση του παραθύρου επιλογής λειτουργίας σύνδεσης κατά την
εκκίνηση στην καρτέλα Γενικές ρυθµίσεις από την οθόνη Ορισµός
επιλογών. Ο βιντεοπροβολέας εµφανίζει την επιλεγµένη λειτουργίας
σύνδεσης µόλις κάνετε επανεκκίνηση του λογισµικού.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ορισµός επιλογών - Γενικές ρυθµίσεις" σελ.76

Λύσεις όταν δεν µπορείτε να συνδέσετε
βιντεοπροβολείς χρησιµοποιώντας τη Λειτουργία
σύνθετης σύνδεσης (Ασύρµατα)
Όταν δεν µπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή και τον βιντεοπροβολέα
χρησιµοποιώντας τη Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης µέσω ασύρµατου
δικτύου, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις. Αν δεν µπορείτε να επιλύσετε το
πρόβληµα, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή δικτύου.
• Ελέγξτε την κατάσταση των εξωτερικών συσκευών που χρησιµοποιούνται
για τη σύνδεση δικτύου ή το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται οι δικτυακές
συσκευές και ο βιντεοπροβολέας.
• Συνδέστε µε ασφάλεια την καθορισµένη µονάδα ασύρµατου LAN στο
βιντεοπροβολέα, εφόσον είναι απαραίτητο. Για λεπτοµέρειες, βλ. το
Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα σας.

Επίλυση προβληµάτων σύνδεσης δικτύου
• Ελέγξτε εάν υπάρχουν εµπόδια ανάµεσα στο σηµείο πρόσβασης και τον
υπολογιστή ή τον βιντεοπροβολέα και αλλάξτε τη θέση τους για να
βελτιώσετε την επικοινωνία. Ορισµένες φορές το εσωτερικό περιβάλλον
αποτρέπει την εύρεση του βιντεοπροβολέα σε µια αναζήτηση.
• Βεβαιωθείτε ότι το σηµείο πρόσβασης και ο υπολογιστής ή ο
βιντεοπροβολέας δεν βρίσκονται σε υπερβολικά µεγάλη απόσταση µεταξύ
τους. Μετακινήστε τις συσκευές πιο κοντά και προσπαθήστε να τις
συνδέσετε ξανά.
• Ελέγξτε για παρεµβολές από άλλο εξοπλισµό, όπως συσκευή Bluetooth ή
φούρνο µικροκυµάτων. Μετακινήστε τη συσκευή που προκαλεί την
παρεµβολή πιο µακριά ή επεκτείνετε το ασύρµατο εύρος ζώνης.
• Θέστε την ισχύ ραδιοσήµατος για τις συσκευές δικτύου στο µέγιστο.
• Ορίστε σωστά τη διεύθυνση IP, τη µάσκα υποδικτύου και τη διεύθυνση
πύλης για το σηµείο πρόσβασης.
• Βεβαιωθείτε ότι το ασύρµατο σύστηµα LAN του σηµείου πρόσβασης
υποστηρίζει το σύστηµα ασύρµατου LAN του βιντεοπροβολέα.
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις δικτύου του βιντεοπροβολέα.
• Επιλέξτε µία από αυτές τις ρυθµίσεις για να συνδέσετε τον
βιντεοπροβολέα σε ένα ασύρµατο LAN. Οι απαιτούµενες ρυθµίσεις
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε τον βιντεοπροβολέα σας.

•
•

•
•
•
•

• Απενεργοποιήστε τη ρύθµιση Απλό AP.
• Επιλέξτε Σύνθ. ρυθµίσεις στην επιλογή Λειτουργία σύνδεσης.
Ρυθµίστε τον υπολογιστή, το σηµείο πρόσβασης και τον βιντεοπροβολέα,
ώστε να έχουν ίδιο SSID.
Θέστε το DHCP σε Ανενεργό. Όταν το DHCP έχει οριστεί στην επιλογή
Ενεργό, σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί διαθέσιµος διακοµιστής DHCP,
ενδέχεται να απαιτηθεί κάποιο χρονικό διάστηµα µέχρι να τεθεί σε
κατάσταση αναµονής LAN.
Ορίστε σωστά τη διεύθυνση IP, τη µάσκα υποδικτύου και τη διεύθυνση
πύλης για τον προβολέα.
Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση ασύρµατου LAN, εφόσον είναι απαραίτητο.
Ρυθµίστε το σύστηµα ασύρµατου LAN, ώστε να ικανοποιεί τα πρότυπα
που υποστηρίζονται από το σηµείο πρόσβασης.
Όταν ενεργοποιήστε τη ρύθµιση ασφαλείας, ορίστε την ίδια φράση
εισόδου µε το σηµείο πρόσβασης, τον υπολογιστή και τον
βιντεοπροβολέα.
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• Κλείστε τις ρυθµίσεις δικτύου στο βιντεοπροβολέα.
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις δικτύου του υπολογιστή.
• Αν ο προσαρµογέας ασύρµατου LAN δεν είναι εγκατεστηµένος στον
υπολογιστή σας, εγκαταστήστε µια κάρτα ασύρµατου LAN στον
υπολογιστή σας.
• Ενεργοποιήστε τη ρύθµιση ασύρµατου LAN ή AirPort στον υπολογιστή
σας.
• Συνδεθείτε στο σηµείο πρόσβασης στο οποίο είναι συνδεδεµένος ο
βιντεοπροβολέας.
• Απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας. Αν δεν θέλετε να το
απενεργοποιήσετε, καταχωρήστε το τείχος προστασίας ως εξαίρεση.
Κάντε τις αναγκαίες ρυθµίσεις για να ανοίξετε τις θύρες. Οι θύρες που
χρησιµοποιούνται από αυτό το λογισµικό είναι "3620", "3621" και "3629".
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του σηµείου πρόσβασης.
• Ορίστε τα δικαιώµατα σύνδεσης στο σηµείο πρόσβασης, έτσι ώστε να
επιτρέπεται σε βιντεοπροβολείς να συνδεθούν αν έχουν οριστεί στο
σηµείο πρόσβασης λειτουργίες που παρεµποδίζουν συνδέσεις, όπως
περιορισµοί διευθύνσεων MAC και περιορισµοί θυρών.
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις λογισµικού.
• Επιλέξτε τον προσαρµογέα δικτύου που χρησιµοποιείτε από την επιλογή
Αλλαγή LAN στην οθόνη Ορισµός επιλογών. Αν ο υπολογιστής διαθέτει
πολλούς τύπους περιβάλλοντος LAN, δεν είναι δυνατή η δηµιουργία
σύνδεσης παρά µόνο αν γίνει σωστή επιλογή προσαρµογέα δικτύου.
• Αν δεν βρείτε τον βιντεοπροβολέα στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε
χρησιµοποιώντας την επιλογή Αυτόµατη αναζήτηση, επιλέξτε Μη
αυτόµατη αναζήτηση για να καθορίσετε τη διεύθυνση IP.
• Βεβαιωθείτε ότι εκκινήσατε το λογισµικό στη λειτουργία σύνδεσης. Αν
δεν µπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε τη λειτουργία σύνδεσης, επιλέξτε
Εµφάνιση του παραθύρου επιλογής λειτουργίας σύνδεσης κατά την
εκκίνηση στην καρτέλα Γενικές ρυθµίσεις από την οθόνη Ορισµός
επιλογών. Ο βιντεοπροβολέας εµφανίζει την επιλεγµένη λειτουργίας
σύνδεσης µόλις κάνετε επανεκκίνηση του λογισµικού.
• Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει την έκδοση του Epson
iProjection που χρησιµοποιείται. Εγκαταστήστε το λογισµικό Epson
iProjection κατεβάζοντάς το από τον ιστότοπο της Epson.

Επίλυση προβληµάτων σύνδεσης δικτύου
• Εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του λογισµικού Epson iProjection σε
όλους τους υπολογιστές. Ο µέγιστος αριθµός συνδέσεων υπολογιστών και
η διαθεσιµότητα της λειτουργίας επόπτη ποικίλλει ανάλογα µε το
µοντέλο, ανεξάρτητα από το ποια έκδοση του λογισµικού Epson
iProjection χρησιµοποιείτε.
• Όταν ένας άλλος χρήστης είναι ήδη συνδεδεµένος, µπορείτε να
συνδεθείτε µόνο µε βιντεοπροβολείς στην ίδια οµάδα κατοπτρισµού που
έχει επιλεχθεί από τον άλλο χρήστη. Επιλέξτε ένα βιντεοπροβολέα από
την ίδια οµάδα κατοπτρισµού µε τον χρήστη που είναι ήδη συνδεδεµένος,
ή επιλέξτε ένα βιντεοπροβολέα ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ορισµός επιλογών - Γενικές ρυθµίσεις" σελ.76
• "Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων καθορίζοντας τη διεύθυνση IP ή
το όνοµα του βιντεοπροβολέα" σελ.30

Λύσεις όταν δεν µπορείτε να συνδέσετε
βιντεοπροβολείς χρησιµοποιώντας τη Λειτουργία
σύνθετης σύνδεσης (Ενσύρµατα)
Όταν δεν µπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή και τον βιντεοπροβολέα
χρησιµοποιώντας τη Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης µέσω ενσύρµατου
δικτύου, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις. Αν δεν µπορείτε να επιλύσετε το
πρόβληµα, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή δικτύου.
• Ελέγξτε την κατάσταση των εξωτερικών συσκευών που χρησιµοποιούνται
για τη σύνδεση δικτύου ή το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται οι δικτυακές
συσκευές και ο βιντεοπροβολέας.
• Συνδέστε µε ασφάλεια το καλώδιο δικτύου.

a

• Χρησιµοποιήστε ένα εµπορικά διαθέσιµο καλώδιο LAN
100BASE-TX ή 10BASE-T.
• Για να αποφύγετε δυσλειτουργίες, χρησιµοποιήστε καλώδιο LAN
κατηγορίας 5 ή υψηλότερης θωράκισης.
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• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις δικτύου του βιντεοπροβολέα.
• Θέστε το DHCP σε Ανενεργό. Όταν το DHCP έχει οριστεί στην επιλογή
Ενεργό, σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί διαθέσιµος διακοµιστής DHCP,
ενδέχεται να απαιτηθεί κάποιο χρονικό διάστηµα µέχρι να τεθεί σε
κατάσταση αναµονής LAN.
• Ορίστε σωστά τη διεύθυνση IP, τη µάσκα υποδικτύου και τη διεύθυνση
πύλης για τον προβολέα.
• Κλείστε τις ρυθµίσεις δικτύου στο βιντεοπροβολέα.
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις δικτύου του υπολογιστή.
• Ενεργοποιήστε τις ρυθµίσεις LAN στον υπολογιστή σας.
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 και Windows 10: Ελέγξτε Πίνακας
ελέγχου > Υλικό και ήχος > ∆ιαχείριση συσκευής.
• Απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας. Αν δεν θέλετε να το
απενεργοποιήσετε, καταχωρήστε το τείχος προστασίας ως εξαίρεση.
Κάντε τις αναγκαίες ρυθµίσεις για να ανοίξετε τις θύρες. Οι θύρες που
χρησιµοποιούνται από αυτό το λογισµικό είναι "3620", "3621" και "3629".
• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις λογισµικού.
• Επιλέξτε τον προσαρµογέα δικτύου που χρησιµοποιείτε από την επιλογή
Αλλαγή LAN στην οθόνη Ορισµός επιλογών. Αν ο υπολογιστής διαθέτει
πολλούς τύπους περιβάλλοντος LAN, δεν είναι δυνατή η δηµιουργία
σύνδεσης παρά µόνο αν γίνει σωστή επιλογή προσαρµογέα δικτύου.
• Αν δεν βρείτε τον βιντεοπροβολέα στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε
χρησιµοποιώντας την επιλογή Αυτόµατη αναζήτηση, επιλέξτε Μη
αυτόµατη αναζήτηση για να καθορίσετε τη διεύθυνση IP.
• Βεβαιωθείτε ότι εκκινήσατε το λογισµικό στη λειτουργία σύνδεσης. Αν
δεν µπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε τη λειτουργία σύνδεσης, επιλέξτε
Εµφάνιση του παραθύρου επιλογής λειτουργίας σύνδεσης κατά την
εκκίνηση στην καρτέλα Γενικές ρυθµίσεις από την οθόνη Ορισµός
επιλογών. Ο βιντεοπροβολέας εµφανίζει την επιλεγµένη λειτουργίας
σύνδεσης µόλις κάνετε επανεκκίνηση του λογισµικού.
• Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει την έκδοση του Epson
iProjection που χρησιµοποιείται. Εγκαταστήστε το λογισµικό Epson
iProjection κατεβάζοντάς το από τον ιστότοπο της Epson.
• Εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του λογισµικού Epson iProjection σε
όλους τους υπολογιστές. Ο µέγιστος αριθµός συνδέσεων υπολογιστών και
η διαθεσιµότητα της λειτουργίας επόπτη ποικίλλει ανάλογα µε το

Επίλυση προβληµάτων σύνδεσης δικτύου
µοντέλο, ανεξάρτητα από το ποια έκδοση του λογισµικού Epson
iProjection χρησιµοποιείτε.
• Όταν ένας άλλος χρήστης είναι ήδη συνδεδεµένος, µπορείτε να
συνδεθείτε µόνο µε βιντεοπροβολείς στην ίδια οµάδα κατοπτρισµού που
έχει επιλεχθεί από τον άλλο χρήστη. Επιλέξτε ένα βιντεοπροβολέα από
την ίδια οµάδα κατοπτρισµού µε τον χρήστη που είναι ήδη συνδεδεµένος,
ή επιλέξτε ένα βιντεοπροβολέα ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση
αναµονής.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ορισµός επιλογών - Γενικές ρυθµίσεις" σελ.76
• "Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων καθορίζοντας τη διεύθυνση IP ή
το όνοµα του βιντεοπροβολέα" σελ.30
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Επίλυση προβληµάτων κατά τη διάρκεια της προβολής
∆οκιµάστε αυτές τις λύσεις ανάλογα µε την κατάστασή σας.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λύσεις όταν η οθόνη δεν προβάλλεται κανονικά" σελ.60
• "Λύσεις όταν ο ήχος δεν αναπαράγεται σωστά" σελ.60
• "Λύσεις όταν η λειτουργία επόπτη δεν λειτουργεί" σελ.61
• "Λύσεις όταν η προβαλλόµενη οθόνη δεν παραδίδεται" σελ.61

Λύσεις όταν η οθόνη δεν προβάλλεται κανονικά
Αν η οθόνη δεν προβάλλεται ή υπάρχουν προβλήµατα µε τις προβαλλόµενες
εικόνες δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις.
• Αν χρησιµοποιείτε εφαρµογή του Microsoft Office, µη µετακινείτε το δείκτη
του ποντικιού. Αν µετακινείτε το δείκτη του ποντικιού συνεχώς, η οθόνη
µπορεί να µην ανανεώνεται γρήγορα.
• Αν ο δείκτης του ποντικιού τρεµοπαίζει, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις.

•
•
•
•

• Επιλέξτε Εξοµάλυνση της κίνησης του δείκτη του ποντικιού στην
καρτέλα Γενικές ρυθµίσεις στην οθόνη Ορισµός επιλογών.
• Καταργήστε το Μεταφορά πολυεπίπεδου παραθύρου στην καρτέλα
Προσαρµογή απόδοσης στην οθόνη Ορισµός επιλογών.
Η οθόνη αναπαραγωγής ταινιών Media Player ενδέχεται να µην προβληθεί
ανάλογα µε τον υπολογιστή.
Η προεπισκόπηση της προφύλαξης οθόνης ενδέχεται να µην προβληθεί
κανονικά ανάλογα µε τον υπολογιστή.
Μειώστε τον αριθµό των συνδεδεµένων συσκευών σε περίπτωση που
µειώνεται η ταχύτητα σύνδεσης.
Για περιβάλλον Mac, κατά την αναπαραγωγή ταινιών, εκκινήστε πρώτα το
λογισµικό Epson iProjection πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Εάν το
λογισµικό Epson iProjection ξεκινήσει στη διάρκεια αναπαραγωγής ταινίας
και αλλάξει η ανάλυση της οθόνης προβολής και ο αριθµός χρωµάτων,
επιχειρήστε να µετακινήσετε το παράθυρο αναπαραγωγής ταινίας,
ελαχιστοποιήστε το ή αλλάξτε το µέγεθός του.
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• Εάν χρησιµοποιείτε έναν υπολογιστή που δεν πληροί τις απαιτήσεις
λογισµικού, ενδέχεται να διακοπεί η αναπαραγωγή εικόνων και ήχου κατά
την προβολή ταινιών.
• Όταν ο επόπτης είναι ένας άλλος χρήστης, δεν µπορείτε να ελέγξετε την
προβαλλόµενη οθόνη. Αλλάξτε τον επόπτη ή προβάλετε την οθόνη χωρίς
επόπτη.
• Όταν αντιγράφετε µια οθόνη χρησιµοποιώντας έναν υπολογιστή µε CPU
Intel Core σειρά 3ης γενιάς σειράς i ή προηγούµενης έκδοσης, επιλέγετε
Αναπαραγωγή αυτών των οθονών πάντα στην καρτέλα Γενικές ρυθµίσεις
στην οθόνη Ορισµός επιλογών.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ορισµός επιλογών - Γενικές ρυθµίσεις" σελ.76
• "Ορισµός επιλογών - Προσαρµογή απόδοσης" σελ.78
• "Αλλαγή του επόπτη" σελ.47

Λύσεις όταν ο ήχος δεν αναπαράγεται σωστά
Αν δεν βγαίνει ήχος από τον βιντεοπροβολέα, δοκιµάστε τις ακόλουθες
λύσεις.
• Επιτρέψτε τη φόρτωση του προγράµµατος οδήγησης ήχου (macOS 10.13.x
και νεότερη έκδοση). Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, ανοίξτε τις
Προτιµήσεις συστήµατος, επιλέξτε Ασφάλεια και ιδιωτικό απόρρητο και,
στη συνέχεια, επιλέξτε Να επιτρέπεται στην καρτέλα Γενικά.
• Τα δεδοµένα ήχου µεταφέρονται σε ένα µόνο βιντεοπροβολέα. Όταν σε
έναν υπολογιστή είναι συνδεδεµένοι πολλοί βιντεοπροβολείς, αποσυνδέστε
άλλους βιντεοπροβολείς και προσπαθήστε ξανά.
• Επιλέξτε Έξοδος ήχου από το βιντεοπροβολέα από την καρτέλα Εξόδου
ήχου στην οθόνη Ορισµός επιλογών.
• Μπορείτε να εξαγάγετε µόνο τον ήχο του υπολογιστή από το
βιντεοπροβολέα όταν πραγµατοποιεί προβολή οθόνης ενός υπολογιστή σε
πλήρες µέγεθος.

Επίλυση προβληµάτων κατά τη διάρκεια της προβολής
• Εάν το εύρος ζώνης είναι περιορισµένο στην καρτέλα Προσαρµογή
απόδοσης στην οθόνη Ορισµός επιλογών, προσπαθήστε να αυξήσετε το
εύρος ζώνης σύνδεσης.
• Αν η ένταση στον υπολογιστή έχει οριστεί στην ελάχιστη τιµή ενώ η ένταση
στο βιντεοπροβολέα έχει οριστεί στο µέγιστο, ο θόρυβος µπορεί να
αναµιχτεί. Αυξήστε την ένταση στον υπολογιστή και µειώστε την ένταση
στο βιντεοπροβολέα.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ορισµός επιλογών - Έξοδος ήχου" σελ.79

Λύσεις όταν η λειτουργία επόπτη δεν λειτουργεί
Εάν η λειτουργία επόπτη δεν λειτουργεί κανονικά, δοκιµάστε τις παρακάτω
λύσεις.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε τη Βασική έκδοση του λογισµικού. Εάν
χρησιµοποιείτε την Έκδοση συµµετέχοντα του λογισµικού και χρειάζεστε τη
λειτουργία επόπτη, επανεγκαταστήστε το λογισµικό αυτό όπως απαιτείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας σας υποστηρίζει τη λειτουργία επόπτη.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, δείτε το εγχειρίδιο Εγχειρίδιο χρήσης που
παρέχεται µε την εφαρµογή.
• Όταν ο επόπτης είναι ένας άλλος χρήστης, δεν µπορείτε να ελέγξετε την
προβαλλόµενη οθόνη. Αλλαγή του επόπτη.
• Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε Συνδεθείτε ως Κεντρικός Υπολογιστής, ή
απενεργοποιήστε διακοπτόµενες συνδέσεις όταν συνδέετε ένα
βιντεοπροβολέα.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αλλαγή του επόπτη" σελ.47

Λύσεις όταν η προβαλλόµενη οθόνη δεν παραδίδεται
Εάν η λειτουργία παράδοσης οθόνης δεν λειτουργεί κανονικά, δοκιµάστε τις
παρακάτω λύσεις.

• Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας σας υποστηρίζει τη λειτουργία
παράδοσης οθόνης. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, δείτε το εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται µε την εφαρµογή.
• Κλείστε τις λειτουργίες του βιντεοπροβολέα που εκτελούνται.
• Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα που προβάλλεται δεν προστατεύεται από
πνευµατικά δικαιώµατα.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Κατανοµή της προβαλλόµενης οθόνης" σελ.49
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Κατάλογος µηνυµάτων σφάλµατος
Όταν παρουσιαστεί ένα σφάλµα, εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος στην
οθόνη του υπολογιστή σας. Ελέγξτε το µήνυµα και ακολουθήστε τις παρούσες
οδηγίες για να διορθώσετε το σφάλµα.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μηνύµατα σφάλµατος όταν εκκινείτε το λογισµικό Epson iProjection"
σελ.62
• "Μηνύµατα σφαλµάτων κατά τη χρήση ενός Κλειδιού USB" σελ.63
• "Μηνύµατα σφάλµατος κατά την αναζήτηση και την επιλογή
βιντεοπροβολέων" σελ.64
• "Μηνύµατα σφάλµατος κατά την προβολή" σελ.65
• "Μηνύµατα σφάλµατος κατά τη λειτουργία προφίλ" σελ.65
• "Μηνύµατα σφάλµατος όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία επόπτη" σελ.66
• "Μηνύµατα σφάλµατος κατά την κατανοµή της προβαλλόµενης εικόνας"
σελ.66

Μηνύµατα σφάλµατος όταν εκκινείτε το λογισµικό
Epson iProjection
Μηνύµατα σφάλµατος

Λύση

Αυτή η εφαρµογή εκτελείται ήδη.

Έχουν εκκινήσει δύο παρουσίες του
λογισµικού Epson iProjection.

∆εν είναι δυνατή η έναρξη αυτής της
εφαρµογής επειδή εκτελείται ήδη άλλο
λογισµικό του EPSON Projector (Quick
Wireless Connection).

Κλείστε τη Γρήγορη ασύρµατη σύνδεση
και κατόπιν εκκινήστε το λογισµικό
Epson iProjection.
Για να κλείσετε τη Γρήγορη ασύρµατη
σύνδεση, εκτελέστε το Ασφαλής
κατάργηση συσκευών υλικού από το
εικονίδιο στη γραµµή εργαλείων για να
αφαιρέσετε το κλειδί USB της Γρήγορης
ασύρµατης σύνδεσης από τον
υπολογιστή.
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Μηνύµατα σφάλµατος

Λύση

∆εν είναι δυνατή η έναρξη αυτής της
εφαρµογής επειδή εκτελείται ήδη άλλο
λογισµικό του EPSON Projector (USB
Display).

Κλείστε την Προβολή USB και κατόπιν
εκκινήστε το λογισµικό Epson
iProjection.
Κάντε ένα από τα ακόλουθα για να
κλείσετε την Προβολή USB:
• Windows: Αποσυνδέστε το καλώδιο
USB από το βιντεοπροβολέα.
• Mac: Επιλέξτε Αποσύνδεση από το
µενού εικονιδίου USB Display στη
γραµµή µενού ή στο Dock και
αφαιρέστε το καλώδιο USB.

∆εν είναι δυνατή η έναρξη αυτής της
εφαρµογής επειδή εκτελείται ήδη άλλο
λογισµικό του EPSON Projector
(EasyMP Network Projection).

Κλείστε το EasyMP Network Projection
και κατόπιν εκκινήστε το λογισµικό
Epson iProjection.

∆εν είναι δυνατή η έναρξη αυτής της
εφαρµογής επειδή εκτελείται ήδη άλλο
λογισµικό του EPSON Projector
(Εργαλείο ρύθµισης Κλειδιού USB).

Κλείστε την Εργαλείο ρύθµισης Κλειδιού
USB και κατόπιν εκκινήστε το λογισµικό
Epson iProjection.

Η προετοιµασία του Epson iProjection
απέτυχε.

Επανεκκινήστε το λογισµικό Epson
iProjection. Αν το µήνυµα συνεχίζει να
εµφανίζεται, καταργήστε την
εγκατάσταση και στη συνέχεια
εγκαταστήστε ξανά το λογισµικό Epson
iProjection.

∆εν είναι δυνατό το άνοιγµα του αρχείου Ενδέχεται το αρχείο συντόµευσης να
συντόµευσης.
είναι κατεστραµµένο. Εκκινήστε το
λογισµικό Epson iProjection και κατόπιν
δοκιµάστε να αναζητήσετε και να
συνδέσετε ξανά το βιντεοπροβολέα.

Κατάλογος µηνυµάτων σφάλµατος
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Μηνύµατα σφάλµατος

Λύση

Μηνύµατα σφάλµατος

∆εν είναι δυνατή η εύρεση του
βιντεοπροβολέα που είναι συνδεδεµένος
µε το αρχείο συντόµευσης. Αναζήτηση
ξανά.

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία.
• Ανοίξτε ένα αρχείο συντόµευσης στη
λειτουργία σύνδεσης για την οποία
δηµιουργήσατε το αρχείο
συντόµευσης.
• Ανοίξτε ένα αρχείο συντόµευσης στη
Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης εάν
χρησιµοποιήσετε την Έκδοση
συµµετέχοντα του λογισµικού.

∆εν είναι δυνατή η εκκίνηση από τη
Εµφανίζεται η οθόνη Ορισµός επιλογών.
συντόµευση όταν εµφανίζεται η οθόνη
Κλείστε την οθόνη Ορισµός επιλογών.
Επιλογή. Κλείστε την οθόνη Επιλογή και
στη συνέχεια προσπαθήστε να ανοίξετε
ξανά τη συντόµευση.

Κάποια αρχεία λείπουν ή δεν είναι
Καταργήστε την εγκατάσταση και στη
έγκυρα. Η εκκίνηση της εφαρµογής
συνέχεια εγκαταστήστε ξανά το
απέτυχε. Επανεγκαταστήστε/καταργήστε λογισµικό Epson iProjection.
την εφαρµογή.
∆εν ήταν δυνατή η λήψη πληροφοριών
για τον προσαρµογέα δικτύου.

∆εν είναι δυνατή η εκκίνηση από τη
συντόµευση κατά τη διάρκεια της
προβολής.

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία.
• Έχει εγκατασταθεί προσαρµογέας
δικτύου στον υπολογιστή.
• Έχει εγκατασταθεί το πρόγραµµα
οδήγησης του προσαρµογέα δικτύου
που χρησιµοποιείται στον υπολογιστή.
• Είναι ενεργοποιηµένος ο
προσαρµογέας δικτύου.
Αφού ελέγξετε, επανεκκινήστε τον
υπολογιστή και κατόπιν επανεκκινήστε
το λογισµικό Epson iProjection.
Αν η σύνδεση εξακολουθεί να είναι
αδύνατη, ελέγξτε τις ρυθµίσεις δικτύου
στον υπολογιστή και τις ρυθµίσεις
δικτύου του βιντεοπροβολέα.
∆ιακόψτε την προβολή και, στη
συνέχεια, κάντε εκκίνηση της προβολής
από τη συντόµευση. ∆εν µπορείτε να
εκκινήσετε την προβολή από τη
συντόµευση όταν κάνετε ήδη προβολή
χρησιµοποιώντας το λογισµικό Epson
iProjection.

Λύση

Ίσως δεν είναι δυνατή η έναρξη αυτής
της παρουσίασης πριν από την
επανεκκίνηση του PowerPoint.

Κλείστε το PowerPoint και µετά
ξεκινήστε και πάλι την προβολή
παρουσίασης.

∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε την
τρέχουσα έκδοση του λειτουργικού
συστήµατος. Επαναλάβετε την
εγκατάσταση του Epson iProjection.

Επανεγκαταστήστε το λογισµικό Epson
iProjection.

∆εν είναι δυνατή η εκκίνηση µιας
συντόµευσης. Έχει εδραιωθεί ήδη µια
σύνδεση µε τον προβολέα.

∆ιακόψτε την προβολή και, στη
συνέχεια, κάντε εκκίνηση της προβολής
από τη συντόµευση. Εάν το Κλειδί USB
είναι συνδεδεµένο, αφαιρέστε το.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Κατάργηση εγκατάστασης Epson iProjection (Windows 7)" σελ.89
• "Κατάργηση εγκατάστασης Epson iProjection (Windows 8/Windows
8.1/Windows 10)" σελ.89
• "Κατάργηση εγκατάστασης λογισµικού Epson iProjection(Mac)" σελ.90
• "Eγκατάσταση του λογισµικού Epson iProjection (Windows)" σελ.15
• "Eγκατάσταση του λογισµικού Epson iProjection (Mac)" σελ.16

Μηνύµατα σφαλµάτων κατά τη χρήση ενός Κλειδιού
USB
Μηνύµατα σφάλµατος

Λύση

∆εν είναι δυνατή η εύρεση πληροφοριών Εισαγάγετε ένα Κλειδί USB στον
σύνδεσης. Εισάγετε το Κλειδί USB.
υπολογιστή σας µε ασφάλεια.

Κατάλογος µηνυµάτων σφάλµατος
Μηνύµατα σφάλµατος

Λύση
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Μηνύµατα σφάλµατος

Λύση

∆εν είναι δυνατή η εύρεση πληροφοριών Εισαγάγετε το Κλειδί USB µε ασφάλεια
σύνδεσης. Εισάγετε το Κλειδί USB στον στον βιντεοπροβολέα σας για να
προβολέα.
ενηµερώσετε το δίκτυο πληροφοριών του
βιντεοπροβολέα.

Απαιτείται εξουσιοδότηση διαχειριστή
Εκτελέστε το Εργαλείο ρύθµισης
για την εκτέλεση του Εργαλείο ρύθµισης Κλειδιού USB ως χρήστης µε δικαιώµατα
Κλειδιού USB.
διαχειριστή.

∆εν είναι δυνατή η εύρεση προβολέα που Κλείστε το λογισµικό Epson iProjection
µπορεί να συνδεθεί µε Λειτουργία
και έπειτα εισαγάγετε το Κλειδί USB εκ
γρήγορης σύνδεσης.
νέου.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "∆ηµιουργία ενός Kλειδιού USB σε µονάδα flash USB (Μόνο για Windows)"
σελ.42
• "Xρήση Κλειδιού USB για σύνδεση σε υπολογιστή µε λειτουργικό σύστηµα
Windows" σελ.43

∆εν είναι δυνατή η εύρεση προβολέα που
µπορεί να συνδεθεί µε Λειτουργία
σύνθετης σύνδεσης.
∆εν είναι δυνατή η χρήση του Κλειδιού
USB ενώ η εφαρµογή εκτελείται.
∆εν είναι δυνατή η εύρεση προβολέα που Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας σας
µπορεί να συνδεθεί µε Έκδοση
είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο
συµµετέχοντα.
χρησιµοποιώντας τη Λειτουργία
σύνθετης σύνδεσης και έπειτα
ενηµερώστε τις πληροφορίες δικτύου του
βιντεοπροβολέα οι οποίες
αποθηκεύτηκαν στο Κλειδί USB.
Κάποια αρχεία λείπουν ή δεν είναι
έγκυρα. Η εκκίνηση της εφαρµογής
απέτυχε. Ρυθµίστε το USB Κλειδί σας εκ
νέου.
∆εν είναι δυνατή ή ρύθµιση του κλειδιού
USB. Κάποια αρχεία λείπουν ή δεν είναι
έγκυρα. Επαναλάβετε την εγκατάσταση
του Epson iProjection.
∆εν είναι δυνατή ή ρύθµιση του κλειδιού
USB. Επανεισαγάγετε τη συσκευή
µνήµης USB και εκκινήστε το Εργαλείο
ρύθµισης Κλειδιού USB.
∆εν είναι δυνατή ή ρύθµιση του κλειδιού
USB. Ελέγξτε την ποσότητα ελεύθερου
χώρου. Απαιτούµενος ελεύθερος χώρος:
150 MB

∆ιαγράψτε όλα τα αρχεία από τη µονάδα
flash USB και έπειτα εκκινήστε το
Εργαλείο ρύθµισης Κλειδιού USB για να
δηµιουργήσετε ένα Κλειδί USB εκ νέου.

Μηνύµατα σφάλµατος κατά την αναζήτηση και την
επιλογή βιντεοπροβολέων
Μηνύµατα σφάλµατος

Λύση

Έχετε υπερβεί το µέγιστο αριθµό
συµµετεχόντων. ∆εν είναι δυνατή η
συµµετοχή.

Ο µέγιστος αριθµός συσκευών είναι ήδη
συνδεδεµένες στο βιντεοπροβολέα.
Αποσυνδέστε χρήστες και
βιντεοπροβολείς που δεν προβάλλουν
οθόνες.

Η λέξη-κλειδί του βιντεοπροβολέα δεν
ταιριάζει. ∆οκιµάστε ξανά.

Εισαγάγετε τη Λέξη-κλειδί του
βιντεοπροβολέα που εµφανίζεται στην
οθόνη και στη συνέχεια πατήστε ΟΚ.

Σύνδεση απέτυχε λόγω αναντιστοιχίας
λέξης-κλειδί του βιντεοπροβολέα.
Ο επιλεγµένος προβολέας
αντικατοπτρίζει άλλον προβολέα.

Όταν ένας άλλος χρήστης είναι ήδη
συνδεδεµένος, µπορείτε να συνδεθείτε
µόνο µε τους βιντεοπροβολείς της ίδιας
οµάδας κατοπτρισµού που έχει επιλεχθεί
από τον άλλο χρήστη. Επιλέξτε ένα
βιντεοπροβολέα από την ίδια οµάδα
κατοπτρισµού ή επιλέξτε ένα
βιντεοπροβολέα που βρίσκεται σε
κατάσταση αναµονής.

Κατάλογος µηνυµάτων σφάλµατος
Μηνύµατα σφάλµατος

Λύση

Τουλάχιστον ένας βιντεοπροβολέας δεν
ανταποκρίνεται.

∆εν µπορείτε να συνδεθείτε µε πολλούς
βιντεοπροβολείς ταυτόχρονα. Ελέγξτε
τις ρυθµίσεις δικτύου στον υπολογιστή
και τις ρυθµίσεις δικτύου στο
βιντεοπροβολέα.

Παρουσιάστηκε σφάλµα δικτύου.

Η σύνδεση µε τον βιντεοπροβολέα
απέτυχε.

Ενεργοποιήστε το ασύρµατο LAN του
υπολογιστή και, στη συνέχεια, δοκιµάστε
την αναζήτηση του βιντεοπροβολέα
ξανά. Αν η σύνδεση στο βιντεοπροβολέα
εξακολουθεί να είναι αδύνατη, ελέγξτε
τις ρυθµίσεις δικτύου στον υπολογιστή
και τις ρυθµίσεις δικτύου του
βιντεοπροβολέα.
Ελέγξτε αν ο βιντεοπροβολέας στον
οποίο θέλετε να συνδεθείτε είναι ήδη
συνδεδεµένος στο EasyMP Network
Projection. ∆εν µπορείτε να συνδεθείτε
σε βιντεοπροβολέα που είναι ήδη
συνδεδεµένος χρησιµοποιώντας το
EasyMP Network Projection.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Κατάργηση εγκατάστασης Epson iProjection (Windows 7)" σελ.89
• "Κατάργηση εγκατάστασης Epson iProjection (Windows 8/Windows
8.1/Windows 10)" σελ.89
• "Κατάργηση εγκατάστασης λογισµικού Epson iProjection(Mac)" σελ.90
• "Λήψη της τελευταίας έκδοσης του λογισµικού" σελ.89
• "Eγκατάσταση του λογισµικού Epson iProjection (Windows)" σελ.15
• "Eγκατάσταση του λογισµικού Epson iProjection (Mac)" σελ.16
• "Υποστηριζόµενες αναλύσεις και χρώµατα" σελ.91
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Μηνύµατα σφάλµατος κατά την προβολή
Μηνύµατα σφάλµατος

Λύση

Ο βιντεοπροβολέας αποσυνδέθηκε.

Ενδέχεται να παρουσιάστηκε σφάλµα
στο βιντεοπροβολέα. Ελέγξτε τις λυχνίες
ένδειξης του βιντεοπροβολέα.

Παρουσιάστηκε σφάλµα δικτύου.

Προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά. Αν η
σύνδεση στο βιντεοπροβολέα
εξακολουθεί να είναι αδύνατη, ελέγξτε
τις ρυθµίσεις δικτύου στον υπολογιστή
και τις ρυθµίσεις δικτύου του
βιντεοπροβολέα.

Μηνύµατα σφάλµατος κατά τη λειτουργία προφίλ
Μηνύµατα σφάλµατος

Λύση

Μέγιστος αριθµός χαρακτήρων: 32.

Το καταχωρηµένο κείµενο ξεπερνάει του
32 χαρακτήρες. Μειώστε τον αριθµό
χαρακτήρων του ονόµατος σε 32 ή
λιγότερο.

Πληκτρολογήστε το όνοµα του φακέλου. ∆εν έχετε πληκτρολογήσει όνοµα
φακέλου. Πληκτρολογήστε το όνοµα του
φακέλου.
∆εν πρέπει να δηµιουργούνται φάκελοι
σε βάθος µεγαλύτερο από τα 6 επίπεδα.

Το βάθος της δοµής φακέλου είναι
µεγαλύτερο από έξι φακέλους.
∆ηµιουργήστε το νέο φάκελο σε
υψηλότερη θέση στη δοµή φακέλου.

Υπάρχει ήδη ένας φάκελος µε το όνοµα
XXX σε αυτόν τον φάκελο.

Υπάρχει ήδη ένας φάκελος µε το ίδιο
όνοµα. Πληκτρολογήστε το όνοµα ενός
άλλου φακέλου.

Υπάρχει ήδη ένα αρχείο βιντεοπροβολέα Υπάρχει ήδη ένας βιντεοπροβολέας µε το
µε το όνοµα XXX σε αυτόν τον φάκελο. ίδιο όνοµα. Πληκτρολογήστε άλλο
όνοµα βιντεοπροβολέα.

Κατάλογος µηνυµάτων σφάλµατος
Μηνύµατα σφάλµατος

Λύση

∆εν είναι δυνατή η εισαγωγή επειδή η
Ελέγξτε το προφίλ που θέλετε να
µορφή δεν υποστηρίζεται από αυτήν την εισαγάγετε. ∆εν µπορείτε να κάνετε
εφαρµογή.
εισαγωγή προφίλ όταν οι πληροφορίες
βιντεοπροβολέα δεν έχουν καταχωρηθεί
ή όταν το προφίλ είναι κατεστραµµένο.
∆εν είναι δυνατή η εισαγωγή επειδή η
δοµή του φακέλου αποτελείται από
περισσότερους από έξι φακέλους.
∆εν είναι δυνατή η µετακίνηση επειδή η
δοµή του φακέλου αποτελείται από
περισσότερους από έξι φακέλους.

Η δοµή φακέλου δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα έξι επίπεδα.
Πραγµατοποιήστε εισαγωγή, µετακίνηση
ή αντιγραφή σε ένα φάκελο σε
υψηλότερη θέση στη δοµή φακέλου.

∆εν είναι δυνατή η αντιγραφή επειδή η
δοµή του φακέλου αποτελείται από
περισσότερους από έξι φακέλους.
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Μηνύµατα σφάλµατος όταν χρησιµοποιείτε τη
λειτουργία επόπτη
Μηνύµατα σφάλµατος

Λύση

∆εν είναι δυνατός ο ορισµός σε κεντρικό ∆εν µπορείτε να γίνετε επόπτης όταν
υπολογιστή.
κάποιος άλλος χρήστης είναι ο επόπτης.
Ζητήστε από τον υφιστάµενο επόπτη να
παραιτηθεί και κατόπιν προσπαθήστε
ξανά.
Η αλλαγή σε κατάσταση επόπτη
απέτυχε.

Βεβαιωθείτε ότι κάποιος άλλος χρήστης
δεν είναι επόπτης και κατόπιν
προσπαθήστε ξανά.

Το άνοιγµα του αρχείου απέτυχε.

Το προφίλ µπορεί να είναι
κατεστραµµένο. Προσπαθήστε να
εισαγάγετε ξανά το προφίλ.

Η λειτουργία επόπτη δεν είναι διαθέσιµη. Ο βιντεοπροβολέας µε τον οποίο
Έχετε συνδεθεί ως συµµετέχοντας.
συνδέεστε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία
επόπτη. Για να γίνετε ο επόπτης,
µεταβείτε σε βιντεοπροβολέα που
υποστηρίζει τη λειτουργία επόπτη.

Η αποθήκευση του αρχείου απέτυχε.

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε δικαιώµατα
πρόσβασης στο φάκελο και κατόπιν
προσπαθήστε ξανά.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αλλαγή του επόπτη" σελ.47

Αδυναµία εισαγωγής συγκεκριµένων
Εισάγετε ένα προφίλ στη λειτουργία
στοιχείων καθώς οι λειτουργίες σύνδεσης σύνδεσης στην οποία έχετε δηµιουργήσει
διαφέρουν.
ένα προφίλ.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εγγραφή προφίλ" σελ.32
• "Εισαγωγή προφίλ" σελ.33

Μηνύµατα σφάλµατος κατά την κατανοµή της
προβαλλόµενης εικόνας
Μηνύµατα σφάλµατος

Λύση

Ο βιντεοπροβολέας πραγµατοποιεί
επεξεργασία. Περιµένετε για λίγο και,
στη συνέχεια, προσπαθήστε να
παραδώσετε ξανά.

Κλείστε τις λειτουργίες του
βιντεοπροβολέα που εκτελούνται και,
στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

Αδυναµία παράδοσης της εικόνας που
προβάλλεται επί του παρόντος.

Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα που
προβάλλεται δεν προστατεύεται από
πνευµατικά δικαιώµατα.

Προέκυψε σφάλµα δικτύου κατά την
παράδοση. ∆οκιµάστε ξανά.

Βεβαιωθείτε ότι ο επόπτης µπορεί να
συνδεθεί στο βιντεοπροβολέα.

Κατάλογος µηνυµάτων σφάλµατος
Μηνύµατα σφάλµατος

Λύση

Αδυναµία αποθήκευσης του ληφθέντος
αρχείου. Ελέγξτε την ποσότητα
ελεύθερου χώρου.

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε αρκετό
ελεύθερο χώρο για να αποθηκεύσετε τις
ληφθείσες εικόνες.

Αδυναµία αποθήκευσης του ληφθέντος
αρχείου. Ελέγξτε τα δικαιώµατα
πρόσβασης στο φάκελο Αποθήκευση σε.

Ελέγξτε τη θέση που έχει αποθηκευτεί η
ληφθείσα εικόνα στην καρτέλα
Παράδοση στην οθόνη Ορισµός
επιλογών και βεβαιωθείτε ότι έχετε
δικαιώµατα πρόσβασης για το φάκελο.

Αδυναµία αποθήκευσης του ληφθέντος
αρχείου. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις φακέλου.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Κατανοµή της προβαλλόµενης οθόνης" σελ.49
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Λίστα αναγνωριστικών (ID) συµβάντων:
Όταν προκύψει κάποιο σφάλµα σύνδεσης, προβάλλεται ένας αριθµός που
υποδεικνύει τον τύπο του σφάλµατος ως εξής.
Αναγνωριστικό (ID) συµβάντων: 04xx
Ελέγξτε τους αριθµούς και στη συνέχεια εφαρµόστε τα ακόλουθα αντίµετρα.
Αν δεν µπορείτε να επιλύσετε το πρόβληµα, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή
δικτύου σας, ή επικοινωνήστε µε την Epson όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο
χρήσης του βιντεοπροβολέα σας.
Αναγνω Αιτία
ριστικό
(ID)
συµβάντ
ος
0432
0435
0434

Λύση

Απέτυχε η εκκίνηση του λογισµικού Κάντε επανεκκίνηση του
δικτύου.
βιντεοπροβολέα.
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Αναγνω Αιτία
ριστικό
(ID)
συµβάντ
ος
0894

Η επικοινωνία αποσυνδέθηκε γιατί Για περισσότερες πληροφορίες,
ο βιντεοπροβολέας συνδέθηκε σε µη επικοινωνήστε µε το διαχειριστή
εξουσιοδοτηµένο σηµείο
δικτύου.
πρόσβασης.

0898

Σφάλµα στην λήψη DHCP.

Ελέγξτε το διακοµιστή DHCP για
να δείτε αν λειτουργεί σωστά και
ελέγξτε το καλώδιο LAN για να
δείτε αν είναι σωστά συνδεδεµένο.
Αν δεν χρησιµοποιείτε DHCP,
θέστε το DHCP σε Ανενεργό.

0899

Άλλα σφάλµατα επικοινωνίας

Αν µετά την επανεκκίνηση του
βιντεοπροβολέα ή του λογισµικού
δικτύου δεν επιλυθεί το πρόβληµα,
επικοινωνήστε µε την Epson όπως
περιγράφεται στο Εγχειρίδιο χρήσης
του βιντεοπροβολέα σας.

089A

Ο τύπος ελέγχου ταυτότητας EAP
δεν είναι ο ίδιος.

Ελέγξτε αν οι ρυθµίσεις ασφάλειας
του ασύρµατου LAN είναι σωστές.
Επίσης, ελέγξτε αν το
πιστοποιητικό έχει εγκατασταθεί
σωστά.

Η ασύρµατη επικοινωνία δεν είναι
σταθερή.

Ελέγξτε την κατάσταση της
επικοινωνίας δικτύου και
συνδεθείτε ξανά αφού περιµένετε
για λίγο.

0433

∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
µεταφερόµενων εικόνων.

Επανεκκινήστε το λογισµικό
δικτύου.

0484

Η επικοινωνία αποσυνδέθηκε από
τον υπολογιστή.

089B

Ο έλεγχος ταυτότητας διακοµιστή
EAP απέτυχε.

04FE

Το λογισµικό δικτύου τερµατίστηκε Ελέγξτε την κατάσταση των
απροσδόκητα.
επικοινωνιών δικτύου. Κάντε
επανεκκίνηση του βιντεοπροβολέα.

089C

Ο έλεγχος ταυτότητας πελάτη EAP
απέτυχε.

04FF

Παρουσιάστηκε σφάλµα
συστήµατος στο βιντεοπροβολέα.

Κάντε επανεκκίνηση του
βιντεοπροβολέα.

089D

Η ανταλλαγή κλειδιών απέτυχε.

0891

∆εν είναι δυνατή η εύρεση σηµείου
πρόσβασης µε το ίδιο SSID.

Ρυθµίστε τον υπολογιστή, το σηµείο
πρόσβασης και τον
βιντεοπροβολέα, ώστε να έχουν ίδιο
SSID.

0892

Ο τύπος ελέγχου ταυτότητας
WPA/WPA2 δεν ταιριάζει.

Ελέγξτε αν οι ρυθµίσεις ασφάλειας
του ασύρµατου LAN είναι σωστές.

0893

Ο τύπος κρυπτογράφησης
WEP/TKIP/AES δεν ταιριάζει.

0481
0482

Λύση

Λίστα αναγνωριστικών (ID) συµβάντων:
Αναγνω Αιτία
ριστικό
(ID)
συµβάντ
ος

Λύση

0B01

Η ενσωµατωµένη αποθήκευση δεν
ήταν δυνατό να ανιχνευτεί σωστά.

Εκτελέστε τη ∆ιαγραφή όλων των
εσωτερικών δεδοµένων. Όταν η
εσωτερική αποθήκευση διαγραφεί
σωστά, συνδέστε το καλώδιο ισχύος
του βιντεοπροβολέα και
ενεργοποιήστε τον. Αν δεν έχει
διαγραφεί σωστά, επικοινωνήστε µε
την Epson όπως περιγράφεται στο
Εγχειρίδιο χρήσης του
βιντεοπροβολέα σας.
Μεταβείτε στο Εκτεταµένη >
Ρυθµίσεις πίνακα > Εσωτερικός
χώρος αποθήκευσης.

0BFF

Παρουσιάστηκε σφάλµα στη
λειτουργία πίνακα.

Κάντε επανεκκίνηση του
βιντεοπροβολέα.
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Σύνοψη οθόνης
∆είτε αυτές τις ενότητες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις οθόνες του Epson iProjection.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Επιλέξτε οθόνη λειτουργίας σύνδεσης" σελ.71
• "Οθόνη αναζήτησης" σελ.72
• "Αποθήκευση οθόνης" σελ.74
• "Ορισµός επιλογών" σελ.75
• "Γραµµή εργαλείων" σελ.81
• "Οθόνη ελέγχου προβολής" σελ.82
• "Αναζήτηση µικρογραφιών" σελ.85
• "Οθόνη Viewer" σελ.87

Επιλέξτε οθόνη λειτουργίας σύνδεσης
Όταν εκκινείτε το λογισµικό Epson iProjection, εµφανίζεται η οθόνη επιλογής
λειτουργίας σύνδεσης.

A

Επιλέξτε τη λειτουργία σύνδεσης.

B

Επιλέξτε να συνδέεστε πάντοτε χρησιµοποιώντας την επιλεγµένη λειτουργία
σύνδεσης.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μέθοδοι σύνδεσης για διάφορα περιβάλλοντα δικτύου" σελ.17
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Οθόνη αναζήτησης
Όταν επιλέξετε τη λειτουργία σύνδεσης, εµφανίζεται η οθόνη αναζήτησης.

A

Όνοµα χρήστη

Εµφανίζεται το όνοµα χρήστη που προβάλλεται στη
λίστα χρηστών στην οθόνη ελέγχου προβολής.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνοµα χρήστη στην
καρτέλα Ρυθµίσεις χρήστη στην οθόνη Ορισµός
επιλογών.

B

Αυτόµατη
αναζήτηση

Εκτελεί αναζήτηση για βιντεοπροβολείς στο δίκτυο στο
οποίο ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος.

C

Μη αυτόµατη
αναζήτηση
(Λειτουργία
σύνθετης σύνδεσης
µόνο)

Εκτελεί αναζήτηση για βιντεοπροβολείς στο δίκτυο
καθορίζοντας τη διεύθυνση IP ή το όνοµα του
βιντεοπροβολέα.

D

Προφίλ

Εκτελεί αναζήτηση για βιντεοπροβολείς στο δίκτυο
χρησιµοποιώντας τις ήδη αποθηκευµένες πληροφορίες
του βιντεοπροβολέα.

E

Λίστα Προφίλ

Παρουσιάζει τα καταχωρηµένα προφίλ (πληροφορίες
βιντεοπροβολέα). Όταν κάνετε διπλό κλικ στο προφίλ,
εκτελείται αναζήτηση στο δίκτυο των βιντεοπροβολέων
που είναι καταχωρηµένοι στο προφίλ.
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F

Ορισµός επιλογών

Εµφανίζεται η οθόνη Ορισµός επιλογών.

G

Συµµετοχή

Πραγµατοποιεί σύνδεση µε τους επιλεγµένους
βιντεοπροβολείς.

H

Λίστα
συνδεδεµένων
βιντεοπροβολέων
(Λειτουργία
σύνθετης σύνδεσης
µόνο)

Εµφανίζει πληροφορίες στους βιντεοπροβολείς που
έχουν επιλεχθεί από τη Λίστα βιντεοπροβολέων. Ακόµα
και αν η µέθοδος αναζήτησης αλλάξει, το περιεχόµενο
στη Λίστα συνδεδεµένων βιντεοπροβολέων παραµένει
το ίδιο.

I

Εγγραφή
(Λειτουργία
σύνθετης σύνδεσης
µόνο)

Εκτελεί εγγραφεί των βιντεοπροβολέων από τη Λίστα
συνδεδεµένων βιντεοπροβολέων σε ένα προφίλ.

J

Συνδεθείτε ως
Κεντρικός
Υπολογιστής, ή
απενεργοποιήστε
διακοπτόµενες
συνδέσεις.

Συνδέεται στους επιλεγµένους βιντεοπροβολείς καθώς ο
επόπτης και εσείς µπορείτε να εµποδίσετε άλλους
χρήστες από το να διακόψουν τη σύνδεσή σας
(υποστηριζόµενα µοντέλα µόνο).
Η λειτουργία επόπτη είναι διαθέσιµη µόνο στη Βασική
έκδοση του λογισµικού.

K

Απαλοιφή λίστας

Εκτελεί απαλοιφή των πληροφοριών που εµφανίζονται
στη Λίστα βιντεοπροβολέων και στη Λίστα
συνδεδεµένων βιντεοπροβολέων.

L

Λίστα
βιντεοπροβολέων

Εµφανίζει µια λίστα µε τους βιντεοπροβολείς που
βρέθηκαν στο δίκτυο. Στη συνέχεια, µπορείτε να
επιλέξετε τους βιντεοπροβολείς για σύνδεση. Τα
αποτελέσµατα αναζήτησης για κάθε µέθοδο αναζήτησης
(Αυτόµατη αναζήτηση, Μη αυτόµατη αναζήτηση, και
Προφίλ) εµφανίζονται σε ξεχωριστές λίστες.

Οθόνη αναζήτησης
• Κατάσταση: ∆είτε την περιγραφή των εικονιδίων
κατάστασης βιντεοπροβολέα στον επόµενο πίνακα.
• Όνοµα βιντεοπροβολέα: Εµφανίζει το όνοµα του
βιντεοπροβολέα.
• SSID (Λειτουργία γρήγορης σύνδεσης µόνο):
Προβάλλει τα SSID του βιντεοπροβολέα.
• Ένταση σήµατος (Λειτουργία γρήγορης σύνδεσης
µόνο): Προβάλλει την ένταση του σήµατος όταν
δηµιουργείται µια σύνδεση στη Λειτουργία γρήγορης
σύνδεσης. Καθώς η Ένταση του σήµατος αυξάνεται, το
ίδιο συµβαίνει και µε τον αριθµό των αναµµένων
ενδείξεων.
• ∆ιεύθυνση IP (Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης µόνο):
Προβάλλει τη διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα.
• Σχόλια: Εµφανίζει σχόλια για το βιντεοπροβολέα.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα σχόλια κάνοντας δεξί
κλικ στο προφίλ και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο
Ιδιότητα. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 32 χαρακτήρες.
M

Ανανέωση

Ενηµερώνει τις πληροφορίες στη Λίστα
βιντεοπροβολέων.

N

Πλαίσιο µη
αυτόµατης
αναζήτησης
(Λειτουργία
σύνθετης σύνδεσης
µόνο)

Αν χρησιµοποιείτε τη Μη αυτόµατη αναζήτηση,
εισάγετε τη διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα ή το
όνοµα του βιντεοπροβολέα. Κάντε κλικ στο κουµπί
Αναζήτηση για να αναζητήσετε το συγκεκριµένο
βιντεοπροβολέα.

Τα εικονίδια κατάστασης του βιντεοπροβολέα στη Λίστα βιντεοπροβολέων
περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.
∆ιαθέσιµος. Μπορείτε να κάνετε σύνδεση µε το
βιντεοπροβολέα.
Αναµονή

Σε εργασία

∆ιαθέσιµος. Αν και άλλοι υπολογιστές είναι συνδεδεµένοι µε
το βιντεοπροβολέα, µπορείτε να συνδεθείτε κι εσείς
ταυτόχρονα.

73

Κατοπτρισµός...

Αυτήν τη στιγµή,
χρησιµοποιείται
από άλλη
εφαρµογή

Γίνεται αναζήτηση

∆εν βρέθηκε.

∆ιαθέσιµος. Μπορείτε να συνδεθείτε σε µια οµάδα
βιντεοπροβολέων που προβάλλουν την ίδια εικόνα
(κατοπτρισµός).
∆εν είναι διαθέσιµος. Ο βιντεοπροβολέας εµφανίζει την οθόνη
ρύθµισης παραµέτρων δικτύου, ή ο βιντεοπροβολέας
χρησιµοποιείται από άλλο λογισµικό βιντεοπροβολέα.

∆εν είναι διαθέσιµος. Χρησιµοποιείται ήδη µια Μη αυτόµατη
αναζήτηση ή µια αναζήτηση Προφίλ για την αναζήτηση του
βιντεοπροβολέα.
∆εν είναι διαθέσιµος. ∆εν ήταν δυνατή η εύρεση του
καθορισµένου βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας τη Μη
αυτόµατη αναζήτηση ή την αναζήτηση Προφίλ.
∆εν είναι διαθέσιµος. Ο προβολέας δεν είναι συµβατός µε το
λογισµικό Epson iProjection.

Μη
υποστηριζόµενοι
βιντεοπροβολείς

∆εν έχει αποκτηθεί

∆ιαθέσιµος. Προβάλλεται όταν ένας βιντεοπροβολέας µε
ενεργοποιηµένες ρυθµίσεις ασφαλείας εντοπίζεται στη
Λειτουργία γρήγορης σύνδεσης.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αυτόµατη αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων" σελ.29
• "Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων καθορίζοντας τη διεύθυνση IP ή
το όνοµα του βιντεοπροβολέα" σελ.30
• "Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων µε χρήση προφίλ" σελ.31
• "Αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων µε χρήση συντόµευσης" σελ.41
• "Ορισµός επιλογών" σελ.75

Αποθήκευση οθόνης
Όταν κάνετε αναζήτηση για βιντεοπροβολείς και αποθηκεύετε πληροφορίες
ως προφίλ στην οθόνη αναζήτησης, εµφανίζεται η οθόνη Αποθήκευση.

A

Όνοµα αρχείου
βιντεοπροβολέα

Πληκτρολογήστε το όνοµα αρχείου του
βιντεοπροβολέα.

B

Αποθήκευση σε

Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να
αποθηκεύσετε το προφίλ.

C

∆ηµιουργία νέου
φακέλου

∆ηµιουργεί ένα νέο φάκελο.

D

OK

Καταχωρεί τις πληροφορίες του βιντεοπροβολέα στο
προφίλ.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εγγραφή προφίλ" σελ.32
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Ορισµός επιλογών
Όταν κάνετε κλικ στο Ορισµός επιλογών στην οθόνη αναζήτησης του Epson
iProjection, εµφανίζεται η οθόνη Ορισµός επιλογών.

a

• Η πρόσβαση στη ρύθµιση Ορισµός επιλογών µπορεί επίσης να γίνει
από το µενού Εργαλείο στην οθόνη ελέγχου προβολής. Κατά την
πρόσβαση στη ρύθµιση Ορισµός επιλογών από την οθόνη ελέγχου
προβολής, δεν εµφανίζεται η καρτέλα Ρυθµίσεις χρήστη.
• Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις ποικίλλουν ανάλογα µε την έκδοση του
λογισµικού.
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Ορισµός επιλογών - Ρυθµίσεις χρήστη
Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις χρήστη στην οθόνη Ορισµός
επιλογών, εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ορισµός επιλογών - Ρυθµίσεις χρήστη" σελ.75
• "Ορισµός επιλογών - Γενικές ρυθµίσεις" σελ.76
• "Ορισµός επιλογών - Προσαρµογή απόδοσης" σελ.78
• "Ορισµός επιλογών - Έξοδος ήχου" σελ.79
• "Ορισµός επιλογών - Παράδοση" σελ.80
• "Οθόνη αναζήτησης" σελ.72
• "Γραµµή εργαλείων" σελ.81

Όνοµα χρήστη

Εισάγετε το όνοµα χρήστη που προβάλλεται στη λίστα
χρηστών στην οθόνη ελέγχου προβολής. Μπορείτε να
εισαγάγετε έως 32 χαρακτήρες. Αυτή η ρύθµιση
συγχρονίζεται µε τη ρύθµιση στην οθόνη αναζήτησης.

Ορισµός επιλογών
Όνοµα κοινόχρηστου
προφίλ (Λειτουργία
σύνθετης σύνδεσης µόνο)

Πληκτρολογήστε τη δικτυακή τοποθεσία ή τη
διεύθυνση URL του κοινόχρηστου προφίλ
(συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος του προφίλ)
όπως εµφανίζεται παρακάτω.
• Για διακοµιστή αρχείων (µόνο για Windows):
\\xxxxx\xxxxx.mplist
• Για διακοµιστή web:http://xxxxx/xxxxx.mplist

∆ιαγραφή (Λειτουργία
σύνθετης σύνδεσης µόνο)

∆ιαγράφει το ιστορικό εισόδου για Μη αυτόµατη
αναζήτηση.

Επαναφορά προεπιλογών

Επαναφέρει όλες τις τιµές προσαρµογής στο Ορισµός
επιλογών στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους, εκτός
από την Αλλαγή LAN στην καρτέλα Γενικές ρυθµίσεις.
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Ορισµός επιλογών - Γενικές ρυθµίσεις
Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Γενικές ρυθµίσεις στην οθόνη Ορισµός
επιλογών, εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Οθόνη αναζήτησης" σελ.72
• "Οθόνη ελέγχου προβολής" σελ.82
• "Αυτόµατη αναζήτηση δικτυακών βιντεοπροβολέων" σελ.29
• "Κοινή χρήση προφίλ σε δίκτυο" σελ.34

Κρυπτογράφηση
επικοινωνιών

Επιλέξτε το για να κρυπτογραφήσετε και να
µεταδώσετε δεδοµένα. Ακόµα και στην περίπτωση
υποκλοπής των δεδοµένων σας, δεν θα είναι δυνατή η
αποκρυπτογράφησή τους.

Ορισµός επιλογών
Εµφάνιση σε υψηλή
ανάλυση, όταν γίνεται
διαχωρισµός της
προβαλλόµενης οθόνης σε
δύο ή σε τέσσερα µέρη

Για βιντεοπροβολείς µε ανάλυση WUXGA (1920 ×
1200) ή Full HD (1920 × 1080).
Επιλέξτε την προβολή όλων των διαχωρισµένων
οθονών σε υψηλή ανάλυση.
Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθµιση, εάν για την
προβολή της εικόνας απαιτείται πολύς χρόνος ή
παρουσιάζονται διακοπές.

Εµφάνιση του παραθύρου
επιλογής λειτουργίας
σύνδεσης κατά την
εκκίνηση

Επιλέξτε για να εµφανίζεται η οθόνη Επιλογής
λειτουργίας σύνδεσης κάθε φορά που ξεκινά το
λογισµικό.
Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου, αν
προτιµάτε απλή µέθοδο εκκίνησης.

Εξοµάλυνση της κίνησης
του δείκτη του ποντικιού

Windows 7 µόνο
Επιλέξτε για να αποτρέψετε το τρεµόπαιγµα του δείκτη
του ποντικιού, όταν ορίζεται η επιλογή Μεταφορά
πολυεπίπεδου παραθύρου στην καρτέλα Προσαρµογή
απόδοσης. (Αν έχει επιλεχθεί το Windows Aero ως
θέµα για τα Windows 7, αυτή η ρύθµιση απενεργοποιεί
το Windows Aero.)

Παύση προβαλλόµενης
οθόνης όταν προβάλλεται
η οθόνη ελέγχου
προβολής

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο για τον επόπτη
όταν χρησιµοποιεί τη λειτουργία επόπτη.
Επιλέξτε την για να αποκρύψετε τις λειτουργίες στην
οθόνη ελέγχου προβολής από άλλους χρήστες κατά την
προβολή της οθόνης του υπολογιστή σας.

Χρήση του Easy
Interactive Tools

Μόνο για Windows
Επιλέξτε το για να χρησιµοποιήσετε τα εύκολα
διαδραστικά εργαλεία µε το λογισµικό.
Αυτή η ρύθµιση συγχρονίζεται µε το Μεταφορά
πολυεπίπεδου παραθύρου στην καρτέλα Προσαρµογή
απόδοσης.
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Χρήση διαδραστικού
στυλό

Επιλέξτε το για να χρησιµοποιήσετε τη διαδραστική
λειτουργία µέσω δικτύου (µόνο για τα µοντέλα τα
οποία το υποστηρίζουν). ∆εν χρειάζεται να συνδέσετε
έναν υπολογιστή στο βιντεοπροβολέα µε καλώδιο USB.
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τις παρακάτω συσκευές
ταυτόχρονα.
• Windows: ∆ύο εύκολα διαδραστικά στυλό και έξι
σηµεία αφής
• Mac: Ένα ποντίκι

Βγείτε από την εφαρµογή
όταν αφαιρείτε το Κλειδί
USB

Επιλέξτε την αποσύνδεση του υπολογιστή όταν
αφαιρείτε το Κλειδί USB από τον υπολογιστή σας.
Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να
µοιραστείτε το Κλειδί USB µε άλλους χρήστες χωρίς να
αποσυνδέσετε τον υπολογιστή σας.

Αναπαραγωγή αυτών των Επιλέξτε για να αντιγράψετε µια οθόνη
οθονών πάντα
χρησιµοποιώντας έναν υπολογιστή µε CPU Intel Core
3ης γενιάς σειράς i ή προηγούµενης έκδοσης.
Αλλαγή LAN

Μόνο για Windows
Χρησιµοποιήστε το αν χρειαστεί να αλλάξετε τον
προσαρµογέα δικτύου που θα χρησιµοποιηθεί για µια
αναζήτηση σε περίπτωση που ένας υπολογιστής
διαθέτει πολλούς προσαρµογείς.
Από προεπιλογή, στην εκτέλεση µιας αναζήτησης
χρησιµοποιούνται όλοι οι προσαρµογείς δικτύου.

Αρχεία ρυθµίσεων φράσης
πρόσβασης ασύρµατου
δικτύου LAN (Λειτουργία
γρήγορης σύνδεσης µόνο)

Σε Λειτουργία γρήγορης σύνδεσης, τα SSID και οι
φράσεις πρόσβασης αποθηκεύονται στον υπολογιστή
κατά τη σύνδεση σε βιντεοπροβολέα µε
ενεργοποιηµένες τις ρυθµίσεις ασφαλείας. Μπορείτε να
επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τα αποθηκευµένα
στοιχεία.
Επεξεργασία: Προβάλλεται η οθόνη διαχείρισης
ασύρµατου δικτύου για τον υπολογιστή.
∆ιαγραφή όλων: ∆ιαγράφονται όλα τα SSID και οι
φράσεις πρόσβασης που έχουν αποθηκευτεί στον
υπολογιστή.

Επαναφορά προεπιλογών

Επαναφέρει όλες τις τιµές προσαρµογής στο Ορισµός
επιλογών στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους, εκτός
από την Αλλαγή LAN στην καρτέλα Γενικές ρυθµίσεις.

Ορισµός επιλογών
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αλλαγή του αριθµού των προβαλλόµενων τµηµάτων" σελ.36
• "Απόκρυψη της οθόνης ελέγχου προβολής" σελ.51

78

Ποιότητα προβολής

Ορίζει την προτεραιότητα για την ποιότητα της
προβαλλόµενης εικόνας και την ταχύτητα µεταφοράς.
• Προτεραιότητα εικόνας: Μεταφέρει δεδοµένα της
προβαλλόµενης εικόνας µε χαµηλή αναλογία
συµπίεσης για να δοθεί προτεραιότητα στην ποιότητα
της εικόνας.
• Προτεραιότητα ταχύτητας: Συµπιέζει τα δεδοµένα
της προβαλλόµενης εικόνας προκειµένου να αυξήσει
την ταχύτητα µεταφοράς.

Χρήση εύρους ζώνης

Ελέγχει το εύρος ζώνης για τη µεταφορά δεδοµένων.
Όταν επιλέγετε ένα πιο στενό εύρος ζώνης, η ποιότητα
της προβαλλόµενης εικόνας ενδέχεται να υποβαθµιστεί
αλλά το φορτίο δικτύου µειώνεται.

Χαµηλώστε την ανάλυση
και µεταφέρετε

∆ιαθέσιµο µόνο όταν η Χρήση εύρους ζώνης έχει
οριστεί σε 1Mbps ή περισσότερα όταν συνδέετε το
βιντεοπροβολέα µε ανάλυση WUXGA (1920 × 1200) ή
Full HD (1920 × 1080).
Ορίστε αυτήν την επιλογή για να µειώσετε τον όγκο
των δεδοµένων που θα µεταφερθούν στο
βιντεοπροβολέα µε τη µείωση της ανάλυσης.
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή σε ένα αργό δίκτυο
ή αν καθυστερεί ή διακόπτεται η προβολή της εικόνας ή
η προβολή.

Μεταφορά πολυεπίπεδου
παραθύρου

Windows 7 (όταν το Windows 7 Basic έχει επιλέγει ως
θέµα) µόνο
Όταν χρησιµοποιείτε πολυεπίπεδο παράθυρο,
περιεχόµενα όπως µηνύµατα που εµφανίζονται στον
υπολογιστή δεν θα προβάλλονται από τον
βιντεοπροβολέα. Επιλέξτε το για προβολή
περιεχοµένων από ένα διαφορετικό πολυεπίπεδο
παράθυρο.
Εάν ο δείκτης του ποντικού τρεµοσβήνει στην οθόνη,
επιλέξτε Εξοµάλυνση της κίνησης του δείκτη του
ποντικιού στην καρτέλα Γενικές ρυθµίσεις.

Έκδοση

Εµφανίζει πληροφορίες για την έκδοση του Epson
iProjection.

Επαναφορά προεπιλογών

Επαναφέρει όλες τις τιµές προσαρµογής στο Ορισµός
επιλογών στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους, εκτός
από την Αλλαγή LAN στην καρτέλα Γενικές ρυθµίσεις.

Ορισµός επιλογών - Προσαρµογή απόδοσης
Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Προσαρµογή απόδοσης στην οθόνη
Ορισµός επιλογών, εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Ορισµός επιλογών
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αλλαγή του αριθµού των προβαλλόµενων τµηµάτων" σελ.36
• "Προβολή της οθόνης σας" σελ.46
• "Έλεγχος του εύρους ζώνης σύνδεσης" σελ.53
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Έξοδος ήχου από το
βιντεοπροβολέα

Επιλέξτε για να αναπαραγάγετε τον ήχο του
υπολογιστή από το βιντεοπροβολέα. Καταργήστε την
έξοδο ήχου από τον υπολογιστή.

a
Ορισµός επιλογών - Έξοδος ήχου
Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Εξόδου ήχου στην οθόνη Ορισµός επιλογών,
εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Επαναφορά προεπιλογών

• Μπορείτε να εξαγάγετε µόνο τον
ήχο του υπολογιστή από το
βιντεοπροβολέα όταν
πραγµατοποιεί προβολή οθόνης
ενός υπολογιστή σε πλήρες
µέγεθος.
• Όταν επιλέγετε 256Kbps ή
512Kbps ως Χρήση εύρους ζώνης
στην καρτέλα Προσαρµογή
απόδοσης, δεν µπορείτε να
εξάγετε ήχο από το
βιντεοπροβολέα και να επιλέξετε
αυτή τη ρύθµιση.

Επαναφέρει όλες τις τιµές προσαρµογής στο Ορισµός
επιλογών στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους, εκτός
από την Αλλαγή LAN στην καρτέλα Γενικές ρυθµίσεις.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Έξοδος ήχου από το βιντεοπροβολέα" σελ.45
• "Έλεγχος του εύρους ζώνης σύνδεσης" σελ.53

Ορισµός επιλογών
Ορισµός επιλογών - Παράδοση
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Φάκελος θέσης
αποθήκευσης

Εµφανίζει το φάκελο όπου έχει αποθηκευτεί η ληφθείσα
εικόνα.
Οι αποθηκευµένες εικόνες αποθηκεύονται στους
παρακάτω φακέλους.
• Windows
<startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Eps
on iProjection
• Mac
<startup_drive>:\Users\<user_name>\Pictures\Epson
iProjection

Άνοιγµα φακέλου θέσης
αποθήκευσης

Ανοίγει το φάκελο στον οποίο έχει αποθηκευτεί η
ληφθείσα εικόνα.

Επιτρέψτε
Παρακολούθηση
Κεντρικού υπολογιστή

Επιλέξτε για να επιτρέπεται στον επόπτη να προβάλετε
την οθόνη του υπολογιστή ως µια µικρογραφία.

Επαναφορά προεπιλογών

Επαναφέρει όλες τις τιµές προσαρµογής στο Ορισµός
επιλογών στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους, εκτός
από την Αλλαγή LAN στην καρτέλα Γενικές ρυθµίσεις.

Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Παράδοση στην οθόνη Ορισµός επιλογών,
εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Κατανοµή της προβαλλόµενης οθόνης" σελ.49

Προβολή ληφθέντων
εικόνων στο Viewer

Επιλέξτε για να ανοίξετε τη ληφθείσα εικόνα στο
Viewer µαζί µε το λογισµικό Epson iProjection.

Γραµµή εργαλείων
Αφού εκκινήσει το λογισµικό Epson iProjection και έχει πραγµατοποιηθεί
σύνδεση µε το βιντεοπροβολέα, εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή η
γραµµή εργαλείων. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη γραµµή εργαλείων για
να ελέγξετε την προβαλλόµενη εικόνα και για να αποσυνδεθείτε από το
δίκτυο.
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Προβάλλει τις εικόνες που έχουν ληφθεί στο Viewer.
Προβολή ληφθείσας
εικόνας
Προβάλει την οθόνη του υπολογιστή σας σε πλήρες
µέγεθος.
Προβολή της οθόνης µου

a

Έξοδος

Αποσυνδέει τη σύνδεση ανάµεσα στον υπολογιστή σας
και τους βιντεοπροβολείς.

Αποσύνδεση όλων

Αποσυνδέει τη σύνδεση ανάµεσα σε όλες τις συσκευές
και τους βιντεοπροβολείς που συµµετέχουν στην
περίοδο λειτουργίας.

Τα στοιχεία που προβάλλονται στη γραµµή εργαλείων ποικίλλουν
ανάλογα µε τη µέθοδο σύνδεσης και την έκδοση ή το ρόλο σας στο
λογισµικό.

Απελευθερώνει τη ∆ιακοπή ή την Παύση και προβάλει
την οθόνη του υπολογιστή όπως είναι.
Εµφάνιση

∆ιακοπή

Παύση

∆ιακοπή προβολής ενώ υπάρχει σύνδεση µε το
βιντεοπροβολέα. Κατά τη διακοπή προβάλλεται µια
µαύρη οθόνη.
Παύεί την οθόνη υπολογιστή που προβάλλεται αυτή τη
στιγµή. Η προβαλλόµενη οθόνη δεν αλλάζει, ακόµα κι
αν κάνετε αλλαγές στην οθόνη του υπολογιστή.
Κατανέµει τις εικόνες που προβάλλονται την τρέχουσα
στιγµή στις συσκευές του συµµετέχοντα.

Παράδοση
προβαλλόµενης οθόνης
Προβάλλει µικρογραφίες των οθονών της συσκευής
συµµετέχοντα για να ελέγξει ο επόπτης.
Προβολή µικρογραφιών

Εναλλάσει στην οθόνη ελέγχου προβολής.
Αλλαγή σε οθόνη ελέγχου
προβολής

Πληροφορίες προβολέα

Εµφάνιση πληροφοριών δικτύου του βιντεοπροβολέα.
Η Λέξη-κλειδί του βιντεοπροβολέα είναι η λέξη-κλειδί
που εισηγάγατε όταν συνδεθήκατε µε τον
βιντεοπροβολέα.
----: Η λέξη-κλειδί του βιντεοπροβολέα δεν έχει
οριστεί.
Άγνωστο: Η λέξη-κλειδί του βιντεοπροβολέα δεν έχει
ληφθεί επειδή η σύνδεση έχει πραγµατοποιηθεί χωρίς
την εισαγωγή της λέξης-κλειδί του βιντεοπροβολέα,
π.χ. ανάγνωση του κώδικα QR και τοποθέτηση του
Κλειδιού USB.

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Οθόνη ελέγχου προβολής" σελ.82
• "Λειτουργία της κατάστασης προβαλλόµενης οθόνης" σελ.35
• "Προβολή της οθόνης σας" σελ.46
• "Αποσύνδεση" σελ.39

Οθόνη ελέγχου προβολής
Όταν πατήσετε το κουµπί
ελέγχου προβολής.

στη γραµµή εργαλείων, εµφανίζεται η οθόνη
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A

Μενού Αρχείο

Κάντε κλικ για να επιλέξετε Έξοδος για να κλείσετε το
λογισµικό.

Μενού Εργαλείο

Κάντε κλικ για να επιλέξετε τα παρακάτω στοιχεία.
• Άρνηση λειτουργιών χρήστη: Κλειδώνει τις
λειτουργίες του ποντικιού του συµµετέχοντα. ∆εν
µπορείτε να κλειδώσετε λειτουργίες στην εκτεταµένη
οθόνη.
• Αποδοχή λειτουργιών χρήστη: Ξεκλειδώνει τις
λειτουργίες του ποντικιού του συµµετέχοντα.
• Παράδοση κενής οθόνης: ∆ιανέµει µια κενή οθόνη
στις συσκευές του συµµετέχοντα έτσι ώστε οι
συµµετέχοντες να σχεδιάζουν ελεύθερα.
• Προβολή ληφθείσας εικόνας: Προβάλλει τις εικόνες
που έχουν ληφθεί στο Viewer.
• Ορισµός επιλογών: Εµφανίζει την οθόνη Ορισµός
επιλογών.

Μενού Αποσύνδεση Κάντε κλικ για να επιλέξετε Έξοδος ή Αποσύνδεση
όλων.

a

• Η οθόνη ελέγχου προβολής είναι διαθέσιµη µόνο στη Βασική έκδοση
του λογισµικού.
• Τα στοιχεία που εµφανίζονται στην οθόνη ελέγχου προβολής
ποικίλλουν ανάλογα µε το ρόλο σας στο λογισµικό και το
βιντεοπροβολέα που χρησιµοποιείται.

Μενού Βοήθεια

Κάντε κλικ για να επιλέξετε Πληροφορίες έκδοσης.

B

Αριθµός συνδέσεων

Εµφανίζει τον αριθµό των χρηστών που είναι
συνδεδεµένοι στο βιντεοπροβολέα.

C

Πληροφορίες
χρήστη

Εµφανίζει το όνοµα και την κατάστασή σας. Εµφανίζεται
σε µπλε όταν προβάλλεται η οθόνη του υπολογιστή σας.
Εµφανίζεται σε γκρι όταν βρίσκεστε στην περιοχή
προβολής αλλά δεν προβάλλεται.

D

Πλαίσιο αναζήτησης Πληκτρολογήστε το όνοµα χρήστη το οποίο θέλετε να
χρηστών
αναζητήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί
. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης εµφανίζονται
στη λίστα χρηστών.
Κάντε κλικ στο κουµπί
αρχική λίστα χρηστών.

για να επιστρέψετε στην

Οθόνη ελέγχου προβολής
E

Λίστα χρηστών

Εµφανίζονται τα ονόµατα χρηστών για τους
υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι µε τους
βιντεοπροβολείς. Μπορείτε να συνδέσετε έως και 50
συσκευές σε έναν βιντεοπροβολέα ταυτόχρονα, όπως
υπολογιστές, smartphone και tablet χρησιµοποιώντας το
λογισµικό Epson iProjection.
Αν µεταφέρετε και αποθέσετε ένα όνοµα χρήστη σε
λευκό πλαίσιο στην περιοχή προβολής, προβάλλεται η
οθόνη του υπολογιστή. Το φόντο για τους χρήστες που
προβάλλονται αυτή τη στιγµή είναι µπλε και για τους
χρήστες που βρίσκονται στην περιοχή προβολής αλλά
δεν προβάλλονται αυτή τη στιγµή είναι γκρι. Ακόµη κι
αν ένας χρήστης έχει φύγει από τη σύνοδο, το όνοµά του
παραµένει στη λίστα χρηστών και το χρώµα κειµένου
του είναι γκρι.
Η προεπιλεγµένη επιλογή για το όνοµα χρήστη είναι το
αρχείο καταγραφής στο όνοµα χρήστη. Μπορείτε να
αλλάξετε το όνοµα χρήστη στην καρτέλα Ρυθµίσεις
χρήστη στην οθόνη Ορισµός επιλογών ή στην οθόνη
αναζήτησης.
Κατανέµει τις εικόνες που προβάλλονται την τρέχουσα
στιγµή στις συσκευές του συµµετέχοντα.

F

Παράδοση
προβαλλόµενης
οθόνης
G

Όνοµα συνδεδεµ.
βιντεοπροβολέα

Εµφανίζει το όνοµα του βιντεοπροβολέα στον οποίο
είστε συνδεδεµένος αυτή τη στιγµή.
Όταν κάνετε κλικ στο όνοµα του βιντεοπροβολέα,
εµφανίζεται η σελίδα Web ελέγχου του βιντεοπροβολέα.
Μπορείτε να ελέγχετε λειτουργίες του βιντεοπροβολέα
στην οθόνη του υπολογιστή σας µε τον ίδιο τρόπο που
χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στο
Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα σας για
περισσότερες λεπτοµέρειες.
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H
Πληροφορίες
προβολέα

Εµφάνιση πληροφοριών δικτύου του βιντεοπροβολέα. Η
Λέξη-κλειδί του βιντεοπροβολέα είναι η λέξη-κλειδί
που εισηγάγατε όταν συνδεθήκατε µε τον
βιντεοπροβολέα.
----: Η λέξη-κλειδί του βιντεοπροβολέα δεν έχει οριστεί.
Άγνωστο: Η λέξη-κλειδί του βιντεοπροβολέα δεν έχει
ληφθεί επειδή η σύνδεση έχει πραγµατοποιηθεί χωρίς
την εισαγωγή της λέξης-κλειδί του βιντεοπροβολέα, π.χ.
ανάγνωση του κώδικα QR και τοποθέτηση του Κλειδιού
USB.
Προβάλλει µικρογραφίες των οθονών της συσκευής
συµµετέχοντα για να ελέγξει ο επόπτης.

I

Προβολή
µικρογραφιών
J

Εξοδ. ως κεντρ.
PC/Ορισ. ως κεντρ.
PC

Κάντε κλικ στο κουµπί Εξοδ. ως κεντρ. PC για να
σταµατήσετε να είστε ο επόπτης, ή το Ορισ. ως κεντρ.
PC για να γίνετε ο επόπτης. Το κουµπί που εµφανίζεται
διαφέρει ανάλογα µε τη µέθοδο σύνδεσης.

K

Κεντρικός
υπολογιστής

Εµφανίζει το όνοµα του επόπτη όταν υπάρχει επόπτης.

L

Περιοχή προβολής

Όταν το χρώµα φόντου για ένα τµήµα είναι λευκό,
προβάλλεται η οθόνη του υπολογιστή για το χρήστη σε
αυτό το τµήµα. Αν δεν υπάρχει χρήστης στο λευκό
τµήµα, τότε προβάλλεται µια µαύρη οθόνη. Με
µεταφορά και απόθεση του ονόµατος χρήστη, µπορείτε
να αλλάξετε την προβαλλόµενη οθόνη και τη θέση στην
οποία προβάλλεται η οθόνη του υπολογιστή.

M

Τµήµα προορισµού

Μετακινήστε το µπλε τµήµα προορισµού σε πλαίσιο
κάνοντας κλικ σε ένα από τα τµήµατα στην περιοχή
προβολής. Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη του
υπολογιστή όπου το τµήµα προορισµού είναι
τοποθετηµένο, όταν κάνετε κλικ σε ένα από τα κουµπιά
αλλαγής της προβολής.

Οθόνη ελέγχου προβολής
N

Κουµπιά ελέγχου
οθόνης

∆ηλώνει την ακόλουθη κατάσταση του βιντεοπροβολέα.
•

Εµφάνιση: Απελευθερώνει τη ∆ιακοπή ή την
Παύση και προβάλλει την οθόνη του υπολογιστή
όπως είναι.

•

∆ιακοπή: ∆ιακόπτει την προβολή ενόσω είναι
συνδεδεµένο στο βιντεοπροβολέα. Κατά τη διακοπή
προβάλλεται µια µαύρη οθόνη.

•

Παύση: Παύει την οθόνη του υπολογιστή που
προβάλλεται αυτή τη στιγµή. Η προβαλλόµενη οθόνη
δεν αλλάζει, ακόµα κι αν κάνετε αλλαγές στην οθόνη
του υπολογιστή.

Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει τις λειτουργίες ποντικιού του
συµµετέχοντα. ∆εν µπορείτε να κλειδώσετε λειτουργίες
στην εκτεταµένη οθόνη.

O

Άρνηση/αποδοχή
λειτουργιών χρήστη
Εναλλάσει στη γραµµή εργαλείων.

P
Αλλαγή σε γραµµή
εργαλείων
Q

Αλλαγή κουµπιών
προβολής

Αλλάζει τον αριθµό των τµηµάτων που είναι διαθέσιµα
για την προβολή οθονών υπολογιστή.
•

Μία οθόνη: Προβάλλει την οθόνη από µια
συσκευή σε λειτουργία πλήρους οθόνης χωρίς διαίρεση
της προβαλλόµενης οθόνης.

•

∆ύο οθόνες: Προβάλλει τις οθόνες από έως δύο
συσκευές ταυτόχρονα σε λειτουργία πλήρους οθόνης
διαιρώντας την προβαλλόµενη οθόνη στα δύο.

•

Τέσσερις οθόνες: Προβάλλει τις οθόνες από έως
τέσσερις συσκευές ταυτόχρονα σε λειτουργία πλήρους
οθόνης διαιρώντας την προβαλλόµενη οθόνη στα
τέσσερα.
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Προβάλει την οθόνη του υπολογιστή σας σε πλήρες
µέγεθος.

R
Προβολή της
οθόνης µου

g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Οθόνη αναζήτησης" σελ.72
• "Ορισµός επιλογών - Ρυθµίσεις χρήστη" σελ.75
• "Γραµµή εργαλείων" σελ.81
• "Αποσύνδεση" σελ.39
• "Προβολή της οθόνης σας" σελ.46
• "Αλλαγή του επόπτη" σελ.47
• "Απόκρυψη της οθόνης ελέγχου προβολής" σελ.51
• "Κατανοµή της προβαλλόµενης οθόνης" σελ.49
• "Απαγόρευση λειτουργιών συµµετέχοντα" σελ.52
• "Έλεγχος της προβαλλόµενης οθόνης" σελ.35

Αναζήτηση µικρογραφιών
Όταν πατήσετε το κουµπί
σε µια γραµµή εργαλείων η οθόνη ελέγχου
προβολής, εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.
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E

Έργο

Προβάλλει τη µικρογραφία που επιλέξατε. Όταν
επιλέγετε περισσότερες από 5 µικρογραφίες,
εµφανίζεται η οθόνη επιλογής µικρογραφιών. Αφού
επιλέξετε έως 4 µικρογραφίες, πρέπει να κάνετε κλικ
στο κουµπί

F
Προβολή της οθόνης
µου

ξανά.

Προβάλει την οθόνη από τον υπολογιστή σας σε
πλήρες µέγεθος χωρίς να προβάλει τις οθόνες άλλων
χρηστών.
Προβάλλει την επόµενη σελίδα.

G

Επόµενο
H

Λίστα σελίδων

Μεταβαίνει στη σελίδα που θέλετε να προβάλετε.
Προβάλλει την προηγούµενη σελίδα.

I

Προηγούµενο
Μειώνει το µέγεθος κάθε µικρογραφίας έτσι ώστε να
µπορείτε να προβάλετε περισσότερες µικρογραφίες
στην οθόνη.

J
A

B
C

Μικρογραφία

Προβάλλει την οθόνη µιας συσκευής συµµετέχοντα. Η
µικρογραφία που προβάλλεται περιβάλλεται από ένα
µπλε πλαίσιο.

Πλαίσιο ελέγχου
µικρογραφίας

Επιλέξτε τη µικρογραφία που θέλετε να προβάλετε.
Μπορείτε να επιλέξετε έως 12 µικρογραφίες.

Όνοµα χρήστη

Προβάλλει το όνοµα χρήστη κάθε µικρογραφίας.
Μπορείτε να προβάλετε έως 32 χαρακτήρες.

Προβολή µικρών
µικρογραφιών

Προβολή µεγάλων
µικρογραφιών

Κλείνει την οθόνη µικρογραφιών.

D

L
Κλείσιµο

Αυξάνει το µέγεθος κάθε µικρογραφίας έτσι ώστε να
µπορείτε να προβάλετε περισσότερες λεπτοµέρειες σε
κάθε µία.

K

Καθαρισµός όλων

Προβάλλει τον αριθµό των επιλεγµένων µικρογραφιών.
Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να διαγράψετε
όλες τις επιλογές. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου
ξανά, οι επιλεγµένες µικρογραφίες που έχουν επιλεγεί
προηγουµένως επιλέγονται ξανά.

Αναζήτηση µικρογραφιών
Ανανεώνει τις µικρογραφίες.

M

Ανανέωση
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Οθόνη Viewer
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Η οθόνη viewer εµφανίζεται όταν εκτελείται µία από τις παρακάτω
λειτουργίες.
• Όταν λαµβάνετε τα δεδοµένα εικόνων που κατανέµονται.
• Όταν επιλέγετε Προβολή ληφθείσας εικόνας από το µενού Εργαλείο στην
οθόνη ελέγχου προβολής.
• Όταν κάνετε κλικ στο κουµπί

στη γραµµή εργαλείων.

A

Επόµενα δεδοµένα

Προβάλλει τα επόµενα δεδοµένα.

B

Προηγούµενα
δεδοµένα

Προβάλλει τα προηγούµενα δεδοµένα.

Παράρτηµα
Βλ. αυτές τις ενότητες, για να µάθετε περισσότερα για το λογισµικό Epson iProjection.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ενηµέρωση και απεγκατάσταση εγκατάστασης του λογισµικού" σελ.89
• "Υποστηριζόµενες αναλύσεις και χρώµατα" σελ.91
• "Περιορισµοί" σελ.92
• "Ειδοποιήσεις" σελ.94

Ενηµέρωση και απεγκατάσταση εγκατάστασης του λογισµικού
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να ενηµερώσετε ή να απεγκαταστήσετε
το λογισµικό του Epson iProjection.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λήψη της τελευταίας έκδοσης του λογισµικού" σελ.89
• "Κατάργηση εγκατάστασης Epson iProjection (Windows 7)" σελ.89
• "Κατάργηση εγκατάστασης Epson iProjection (Windows 8/Windows
8.1/Windows 10)" σελ.89
• "Κατάργηση εγκατάστασης λογισµικού Epson iProjection(Mac)" σελ.90

Λήψη της τελευταίας έκδοσης του λογισµικού
Ενδέχεται να υπάρχουν διαθέσιµες ενηµερώσεις του παρόντος λογισµικού και
του παρόντος οδηγού στον ιστότοπο της Epson.

Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράµµατος από την
d Επιλέξτε
κατηγορία Προγράµµατα.
Epson iProjection και κατόπιν επιλέξτε Κατάργηση
e Επιλέξτε
εγκατάστασης/Αλλαγή.
f Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

Κατάργηση εγκατάστασης Epson iProjection
(Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να απεγκαταστήσετε το λογισµικό
Epson iProjection.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση epson.sn.

a
Κατάργηση εγκατάστασης Epson iProjection
(Windows 7)
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να απεγκαταστήσετε το λογισµικό
Epson iProjection.

a

Για την απεγκατάσταση του λογισµικού, απαιτούνται δικαιώµατα
διαχειριστή.

a Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
ότι έχετε κλείσει όλες τις εφαρµογές που βρίσκονταν σε
b Βεβαιωθείτε
εκτέλεση.
c Πατήστε Έναρξη και, στη συνέχεια, πατήστε Πίνακας ελέγχου.
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Για την απεγκατάσταση του λογισµικού, απαιτούνται δικαιώµατα
διαχειριστή.

a Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
ότι έχετε κλείσει όλες τις εφαρµογές που βρίσκονταν σε
b Βεβαιωθείτε
εκτέλεση.
το πλήκτρο
στο πληκτρολόγιο για εµφάνιση όλων των
c Πατήστε
εφαρµογών.
δεξί κλικ (πατήστε και κρατήστε) το Epson iProjection
d Κάντε
Ver.X.XX και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.
e Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

Ενηµέρωση και απεγκατάσταση εγκατάστασης του λογισµικού
Κατάργηση εγκατάστασης λογισµικού Epson
iProjection(Mac)
Για Mac, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να καταργήσετε την
εγκατάσταση του λογισµικού Epson iProjection.

a Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
ότι έχετε κλείσει όλες τις εφαρµογές που βρίσκονταν σε
b Βεβαιωθείτε
εκτέλεση.
c Ανοίξτε το φάκελο Εφαρµογές.
το φάκελο Epson iProjection - Εργαλεία και κατόπιν κάντε
d Ανοίξτε
διπλό κλικ στο Epson iProjection Uninstaller.app.
e Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.
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Υποστηριζόµενες αναλύσεις και χρώµατα
∆είτε αυτές τις ενότητες για τις αναλύσεις της οθόνης του υπολογιστή και
τον αριθµό χρωµάτων που µπορεί να προβάλει το λογισµικό Epson
iProjection.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Υποστηριζόµενοι τύποι ανάλυσης" σελ.91
• "Χρώµα οθόνης" σελ.91

Υποστηριζόµενοι τύποι ανάλυσης
Η προβολή είναι εφικτή µε τους παρακάτω τύπους ανάλυσης οθόνης
υπολογιστή. ∆εν είναι δυνατή η σύνδεση µε υπολογιστή που έχει ανάλυση
υψηλότερη από 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)

Κατά τη χρήση της οθόνης του υπολογιστή µε µοναδικές αναλογίες εικόνας,
ανάλογα µε την ανάλυση του υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα, η ανάλυση
αυξάνεται ή µειώνεται ώστε να µην υποβαθµίζεται η ποιότητα της εικόνας.
Ανάλογα µε την ανάλυση, τα περιθώρια οριζοντίως και καθέτως ενδέχεται να
προβάλλονται µε µαύρο χρώµα.
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Χρώµα οθόνης
Η προβολή είναι εφικτή µε τον παρακάτω αριθµό χρωµάτων οθόνης
υπολογιστή.
Windows

Mac

Χρώµα 16-bit

Περίπου 32.000 χρώµατα (16-bit)

Χρώµα 32-bit

Περίπου 16,7 εκατοµµύρια χρώµατα (32bit)

Περιορισµοί
∆είτε αυτές τις ενότητες για περιορισµούς που ισχύουν όταν προβάλετε
εικόνες από τον υπολογιστή µε χρήση του λογισµικού Epson iProjection.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Περιορισµοί Σύνδεσης" σελ.92
• "Περιορισµοί κατά την προβολή από τη Συλλογή φωτογραφιών των
Windows ή από τη Συλλογή φωτογραφιών του Windows Live" σελ.92
• "Περιορισµοί στη χρήση του Windows Aero" σελ.92
• "Περιορισµοί κατά την προβολή από το Windows Media Center" σελ.93

Περιορισµοί Σύνδεσης
Λάβετε υπόψη τους ακόλουθους περιορισµούς όταν χρησιµοποιείτε το
λογισµικό Epson iProjection.
• Μπορείτε να συνδέσετε έως τέσσερις βιντεοπροβολείς σε έναν υπολογιστή
και να προβάλετε ταυτόχρονα. (∆εν υποστηρίζονται πολλαπλές οθόνες.)
• Μπορείτε να συνδέσετε έως και 50 συσκευές σε έναν βιντεοπροβολέα
ταυτόχρονα, όπως υπολογιστές, smartphone και tablet χρησιµοποιώντας το
λογισµικό Epson iProjection.
• Η µεταφορά ήχου είναι δυνατή µόνο κατά τη σύνδεση µε ένα
βιντεοπροβολέα και την προβολή της οθόνης ενός υπολογιστή σε πλήρες
µέγεθος. Αν είναι συνδεδεµένοι πολλοί βιντεοπροβολείς ή η προβαλλόµενη
οθόνη διαιρείται, δεν είναι δυνατή η µεταφορά ήχου κατά την προβολή.
• Αν η ταχύτητα µετάδοσης του ασύρµατου LAN είναι χαµηλή, το δίκτυο
ενδέχεται να διακοπεί αναπάντεχα.
• Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν τµήµα των λειτουργιών DirectX
ενδέχεται να µην εµφανίζονται σωστά (Μόνο για Windows).
• ∆εν είναι δυνατή η προβολή κειµένων ερώτησης MS-DOS σε πλήρη οθόνη
(µόνο για Windows).
• Ορισµένες φορές ενδέχεται να µην ταιριάζει απόλυτα η εικόνα στην οθόνη
του υπολογιστή και η εικόνα που προβάλλεται από το βιντεοπροβολέα.
• Οι ταινίες δεν αναπαράγονται τόσο οµαλά όσο στον υπολογιστή.
• Όταν ενεργοποιείτε τη ρύθµιση Χρήση διαδραστικού στυλό στην καρτέλα
Γενικές ρυθµίσεις στο στοιχείο Ορισµός επιλογών και βλέπετε µαύρες
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λωρίδες στην οθόνη του υπολογιστή, η θέση του διαδραστικού στυλό
ενδέχεται να µην έχει ευθυγραµµιστεί σωστά.

Περιορισµοί κατά την προβολή από τη Συλλογή
φωτογραφιών των Windows ή από τη Συλλογή
φωτογραφιών του Windows Live
Λάβετε υπόψη τους παρακάτω περιορισµούς κατά την εκκίνηση της
Συλλογής φωτογραφιών των Windows ή της Συλλογής φωτογραφιών του
Windows Live όταν χρησιµοποιείτε το λογισµικό Epson iProjection.
• Η προβολή παρουσίασης αναπαράγεται σε απλή λειτουργία όταν
πραγµατοποιείται προβολή από τη Συλλογή φωτογραφιών των Windows ή
τη Συλλογή φωτογραφιών του Windows Live.
Επειδή δεν εµφανίζεται η γραµµή εργαλείων, δεν µπορείτε να κάνετε
αλλαγές του Θέµατος (εφέ) κατά την αναπαραγωγή µιας προβολής
παρουσίασης, ανεξάρτητα από την τιµή του στοιχείου ∆είκτης εµπειρίας
των Windows.
Μόλις ξεκινήσει η απλή λειτουργία, δεν µπορείτε να αλλάξετε λειτουργία
ενώ εκτελείται η Συλλογή φωτογραφιών των Windows ή Συλλογή
φωτογραφιών του Windows Live ακόµα κι αν κλείσετε το λογισµικό Epson
iProjection. Πραγµατοποιήστε επανεκκίνηση της Συλλογής φωτογραφιών
των Windows ή της Συλλογής φωτογραφιών του Windows Live.
• ∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών.

Περιορισµοί στη χρήση του Windows Aero
Λάβετε υπόψη τους παρακάτω περιορισµούς όταν ο σχεδιασµός παραθύρων
του υπολογιστή σας είναι Windows Aero.
• Το πολυεπίπεδο παράθυρο προβάλλεται ανεξάρτητα από την επιλογή του
στοιχείου Μεταφορά πολυεπίπεδου παραθύρου στην οθόνη Ορισµός
επιλογών του λογισµικού Epson iProjection.

Περιορισµοί
• Λίγο µετά τη σύνδεση ενός υπολογιστή στο βιντεοπροβολέα µέσω δικτύου
µε το λογισµικό Epson iProjection, ενδέχεται να εµφανιστεί το παρακάτω
µήνυµα.

Συνιστάται να επιλέξετε ∆ιατήρηση του τρέχοντος συνδυασµού χρωµάτων
και να µην εµφανιστεί ξανά αυτό το µήνυµα. Η επιλογή είναι
ενεργοποιηµένη µέχρι να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Περιορισµοί κατά την προβολή από το Windows
Media Center
Λάβετε υπόψη τους παρακάτω περιορισµούς όταν προβάλετε από το
Windows Media Center.
• ∆εν µπορείτε να προβάλετε εικόνες σε πλήρη οθόνη χρησιµοποιώντας το
Windows Media Center. Για να προβάλετε τις εικόνες, µεταβείτε σε
λειτουργία προβολής παραθύρων.

93

• Αν ο ήχος διακοπεί κατά την αναπαραγωγή στη µεταφορά ήχου από τον
υπολογιστή στο βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας το λογισµικό Epson
iProjection, κάντε επανεκκίνηση της εφαρµογής που χρησιµοποιείτε.

Ειδοποιήσεις
∆είτε αυτές τις ενότητες για σηµαντικές ειδοποιήσεις σχετικά µε το λογισµικό
σας.
g Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Γνωστοποίηση πνευµατικά δικαιώµατα" σελ.94
• "Πληροφορίες ονοµασιών και συµβολισµών" σελ.94
• "Γενική ανακοίνωση" σελ.94
• "Απόδοση πνευµατικών δικαιωµάτων" σελ.95

Γνωστοποίηση πνευµατικά δικαιώµατα
Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης και η µετάδοση µε οποιαδήποτε µορφή
και µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο,
οποιουδήποτε µέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. ∆εν γίνεται ανάληψη ευθύνης
ευρεσιτεχνίας σε σχέση µε τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο
παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζηµίες που τυχόν θα
προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.
Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη
απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζηµίες,
απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε
περίπτωση: ατυχήµατος, λανθασµένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή
µη εξουσιοδοτηµένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή µετατροπών στο
προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναµίας αυστηρής συµµόρφωσης µε τις
οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.
Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµίες ή
προβλήµατα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτηµάτων ή
αναλώσιµων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια
προϊόντα Epson ή Εγκεκριµένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson
Corporation.
Τα περιεχόµενα του παρόντος οδηγού µπορεί να αλλάξουν ή να ενηµερωθούν
χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
Οι εικόνες του παρόντος οδηγού µπορεί να διαφέρουν από τον
βιντεοπροβολέα.
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Πληροφορίες ονοµασιών και συµβολισµών
•
•
•
•

Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows® 7
Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows® 8
Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows® 8.1
Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows® 10

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα αναφέρονται ως
"Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" και "Windows 10". Επιπλέον, ο
γενικός όρος "Windows" χρησιµοποιείται για όλα αυτά.
•
•
•
•
•

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

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα αναφέρονται ως
"OS X 10.11.x", "macOS 10.12.x", "macOS 10.13.x", "macOS 10.14.x" και
"macOS 10.15.x". Επιπλέον, ο γενικός όρος "Mac" χρησιµοποιείται για όλα
αυτά.

Γενική ανακοίνωση
Τα EPSON και EasyMP αποτελούν καταχωρηµένα εµπορικά σήµατα και το
EXCEED YOUR VISION, καθώς και το λογότυπό του, είναι το
καταχωρηµένο εµπορικό σήµα της Seiko Epson Corporation.
Το XGA αποτελεί σήµα κατατεθέν ή καταχωρηµένο εµπορικό σήµα της
International Business Machines Corporation.
Τα Mac, Mac OS, OS X και macOS αποτελούν καταχωρηµένα εµπορικά
σήµατα της Apple Inc.
Οι επωνυµίες Microsoft, Windows και το λογότυπο των Windows είναι
εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις
Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Ειδοποιήσεις
Τα υπόλοιπα ονόµατα προϊόντων που περιέχονται στο παρόν
χρησιµοποιούνται, επίσης, µόνον για σκοπούς αναγνώρισης και µπορεί να
αποτελούν εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson
αποποιείται κάθε δικαίωµα επί αυτών των σηµάτων.
∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας λογισµικού: Το προϊόν αυτό
χρησιµοποιεί ελεύθερο λογισµικό καθώς και λογισµικό του οποίου τα
δικαιώµατα διατηρεί η εταιρεία.

Απόδοση πνευµατικών δικαιωµάτων
Αυτές οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.
© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.2 413937200EL
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