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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.

Προειδοποίηση

Το σύµβολο αυτό παρέχει πληροφορίες που, εάν αγνοηθούν, θα µπορούσαν ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυµατισµό ή ακόµα και
θάνατο.

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

Προσοχή

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

Αυτή η ετικέτα επισηµαίνει πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες θα είναι χρήσιµο να γνωρίζετε.

[Όνοµα κουµπιού] Υποδεικνύει το όνοµα ενός κουµπιού στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου.
Παράδειγµα: κουµπί [Esc]

Όνοµα µενού/ρύθµισης 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.



gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Χρήση του εγχειριδίου για αναζήτηση πληροφοριών" σελ.6
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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.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αναζήτηση µε λέξη-κλειδί" σελ.6
• "Απευθείας µετάβαση από σελιδοδείκτες" σελ.6
• "Εκτύπωση µόνο των σελίδων που χρειάζεστε" σελ.6

Αναζήτηση µε λέξη-κλειδί

Πατήστε Επεξεργασία > Σύνθετη αναζήτηση. Πληκτρολογήστε τη λέξη-
κλειδί (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.

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.

• Windows: Κρατήστε πατηµένο το κουµπί Alt και στη συνέχεια, πατήστε το
κουµπί ←.

• Mac OS: Πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο Command και, στη συνέχεια,
πατήστε ←.

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



Εισαγωγή στο λογισµικό Easy Interactive Tools
Βλ. τις πληροφορίες που εµφανίζονται εδώ, για να µάθετε περισσότερα για το λογισµικό Easy Interactive Tools.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λειτουργίες Easy Interactive Tools" σελ.8
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Το λογισµικό Easy Interactive Tools είναι µια εφαρµογή που σας επιτρέπει να
σχεδιάζετε τις προβαλλόµενες εικόνες. Χρησιµοποιώντας το δάχτυλό σας (σε
προβολείς που υποστηρίζουν λειτουργία αφής µε δάκτυλο) ή το διαδραστικό
στυλό που παρέχεται µε προβολέα ή το ποντίκι του υπολογιστή σας, µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε διάφορες διαδραστικές λειτουργίες.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σχεδιασµός σε Απλό φόντο (Λειτουργία πίνακα)" σελ.8
• "Σχεδιασµός σε Προβαλλόµενη εικόνα (Λειτουργία σχολιασµού)" σελ.8
• "Άλλες διαδραστικές λειτουργίες" σελ.8
• "Μετατροπή παλαιών δεδοµένων σχεδίασης πίνακα (Epson EWF

Converter)" σελ.9

Σχεδιασµός σε Απλό φόντο (Λειτουργία πίνακα)

Η λειτουργία πίνακα σάς επιτρέπει να προσθέτετε κείµενο ή εικόνες σε ένα
συµπαγές έγχρωµο φόντο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε διαφορετικά φόντα,
όπως γραµµές πλέγµατος ή παρτιτούρα. Τα φόντα µε γραµµές θα µπορούσαν
να είναι χρήσιµα για τη σύνταξη πρακτικών ή την καταγραφή σηµειώσεων
κατά τη διάρκεια µιας συνάντησης.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λειτουργίες πίνακα εργαλείων" σελ.35

• "Σχεδιασµός στη Λειτουργία πίνακα" σελ.20
• "Ρύθµιση και επεξεργασία σχηµάτων και εικόνων" σελ.22

Σχεδιασµός σε Προβαλλόµενη εικόνα (Λειτουργία
σχολιασµού)

Η λειτουργία σχολιασµού σάς επιτρέπει να προσθέτετε σηµειώσεις στην
προβαλλόµενη εικόνα. Χρησιµοποιώντας απεικονίσεις, εικόνες και γραφικά,
µπορείτε να βελτιώσετε τις εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και να δηµιουργήσετε
πιο ελκυστικές παρουσιάσεις.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σχεδιασµός στη Λειτουργία σχολιασµού" σελ.21

Άλλες διαδραστικές λειτουργίες

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες µε το λογισµικό
Easy Interactive Tools:

• Λειτουργία του ποντικιού του υπολογιστή
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• Έλεγχος Κάµερας εγγράφων Epson που είναι συνδεδεµένη σε έναν
υπολογιστή

• Επεξεργασία περιεχοµένου που σχεδιάστηκε στην προβαλλόµενη οθόνη
• Αποθήκευση του περιεχοµένου που δηµιουργήσατε
• Τηλεδιάσκεψη δικτύου

Όταν συνδέετε έναν προβολέα σε έναν υπολογιστή µέσω ενός δικτύου
χρησιµοποιώντας το λογισµικό Epson iProjection, µπορείτε να µοιραστείτε
την προβαλλόµενη οθόνη µε µια αποµακρυσµένη τοποθεσία.
Κατά τη χρήση µε το λογισµικό Easy Interactive Tools, µπορείτε να
µοιράζεστε σχολιασµούς και σχέδια που γίνονται στην προβαλλόµενη
οθόνη µε πολλαπλές τοποθεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το λογισµικό Epson iProjection,
επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Epson.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λειτουργίες πίνακα εργαλείων" σελ.35
• "Λειτουργία ποντικιού από την προβαλλόµενη εικόνα (Λειτουργίες

ποντικιού)" σελ.25
• "Χρήση του λογισµικού µε κάµερα εγγράφων" σελ.28
• "Ρύθµιση και επεξεργασία σχηµάτων και εικόνων" σελ.22

Μετατροπή παλαιών δεδοµένων σχεδίασης πίνακα
(Epson EWF Converter)

Όταν εγκαθιστάτε το στοιχείο Easy Interactive Tools στον υπολογιστή σας,
εγκαθίσταται επίσης το στοιχείο Epson EWF Converter. Το Epson EWF
Converter µπορεί να µετατρέψει αρχεία .ewf σε µορφή .ewf2 χωρίς εκκίνηση
του Easy Interactive Tools. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαβάζετε
δεδοµένα σχεδίασης πίνακα που δηµιουργήθηκαν σε παλιούς βιντεοπροβολείς
χρησιµοποιώντας τους νέους σας βιντεοπροβολείς.

a

Το Epson EWF Converter είναι διαθέσιµο µόνο στα Windows.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μετατροπή αρχείων .ewf σε µορφή .ewf2" σελ.32



Εγκατάσταση του λογισµικού για πρώτη φορά
Ελέγξτε τις αναγκαίες απαιτήσεις συστήµατος για την εκτέλεση του λογισµικού Easy Interactive Tools και κατόπιν εγκαταστήστε το λογισµικό.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Απαιτήσεις συστήµατος για το Easy Interactive Tools" σελ.11
• "Εγκατάσταση του λογισµικού" σελ.12
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Ο υπολογιστής σας πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις
συστήµατος για να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό Easy Interactive Tools.

Απαίτηση Windows Mac

Λειτουργικό
σύστηµα

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)

OS X
• 10.11.x (64 bit)
macOS
• 10.12.x (64 bit)
• 10.13.x (64 bit)
• 10.14.x (64 bit)

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

Windows 11
• Home (64 bit)
• Pro (64-bit)
• Enterprise (64-bit)
• Education (64-bit)

CPU Intel Core2 Duo 1.2 GHz ή
ταχύτερος
(συνιστάται Intel Core i3 ή
ταχύτερο)

Intel Core2 Duo 1.2 GHz ή
ταχύτερος
(συνιστάται Intel Core i5 ή
ταχύτερο)

Μνήµη 4 GB ή περισσότερα
(συνιστάται 8 GB ή περισσότερα)

∆ιαθέσιµος χώρος
στον σκληρό
δίσκο

10 GB ή περισσότερα
(συνιστάται 20 GB ή περισσότερα)

Οθόνη Ανάλυση µεταξύ 1024 × 768 (XGA) και 1920 × 1200 (WUXGA)
Έγχρωµη απεικόνιση 16 bit χρώµατος ή µεγαλύτερη
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Εγκαταστήστε το λογισµικό Easy Interactive Tools κατεβάζοντάς το από τον
ιστότοπο της Epson.

a

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.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εγκατάσταση του λογισµικού Easy Interactive Tools (Windows)" σελ.12
• "Εγκατάσταση του λογισµικού Easy Interactive Tools (Mac)" σελ.12

Εγκατάσταση του λογισµικού Easy Interactive Tools
(Windows)

Εγκαταστήστε το λογισµικό Easy Interactive Tools στον υπολογιστή σας.

a

Για την εγκατάσταση του λογισµικού, απαιτούνται δικαιώµατα
διαχειριστή.

a Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

b Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλες τις εφαρµογές που βρίσκονταν σε
εκτέλεση.

c Πραγµατοποιήστε λήψη του λογισµικού από τον ιστότοπο της Epson.

d Για την εγκατάσταση ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

e Όταν εµφανιστεί η συµφωνία άδειας χρήσης, κάντε κλικ στην επιλογή
Επόµενο.

f Κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση.

Εγκατάσταση του λογισµικού Easy Interactive Tools
(Mac)

Εγκαταστήστε το λογισµικό Easy Interactive Tools στον υπολογιστή σας.

a Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

b Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλες τις εφαρµογές που βρίσκονταν σε
εκτέλεση.

c Πραγµατοποιήστε λήψη του λογισµικού από τον ιστότοπο της Epson.

d Για την εγκατάσταση ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

e Όταν εµφανιστεί η συµφωνία άδειας χρήσης, κάντε κλικ στην επιλογή
Συνέχεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συµφωνώ.

f Κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση.

a

Για διαδραστικούς προβολείς, πρέπει να εγκαταστήσετε το Easy
Interactive Driver για Mac. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της
Epson για να κατεβάσετε το Easy Interactive Driver για το
µοντέλο του προβολέα σας.



Χρήση λογισµικού Easy Interactive Tools
Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτές τις ενότητες για να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό Easy Interactive Tools.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προετοιµασία χρήσης του λογισµικού µε τον προβολέα σας" σελ.14
• "Εκκίνηση λογισµικού Easy Interactive Tools" σελ.15
• "Χρήση ∆ιαδραστικού στυλό" σελ.16
• "Λειτουργίες αφής µε τα δάχτυλα" σελ.17
• "Οθόνες και λειτουργίες σχεδιασµού" σελ.18
• "Αποθήκευση των οθονών σε ένα αρχείο" σελ.26
• "Χρήση του λογισµικού µε κάµερα εγγράφων" σελ.28
• "Χρήση Εργαλείου σχεδίασης προβολής διαφανειών" σελ.29
• "Έξοδος από το λογισµικό Easy Interactive Tools" σελ.31
• "Μετατροπή αρχείων .ewf σε µορφή .ewf2" σελ.32
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Πραγµατοποιήστε τις ακόλουθες προετοιµασίες για να χρησιµοποιήσετε το
λογισµικό Easy Interactive Tools µε τον προβολέα σας.

a

• Ορισµένα µοντέλα προβολέα απαιτούν ένα καλώδιο USB για
διαδραστικότητα. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης
του προβολέα.

• Εάν δείτε ένα µήνυµα που σας ζητά να επιτρέψετε την πρόσβαση σε
άλλες εφαρµογές σε Mac, επιλέξτε OK.

Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή στον προβολέα µε καλώδιο USB:

• Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή και τη θύρα USB-
B του προβολέα.

• Ρυθµίστε τη λειτουργία του διαδραστικού στυλό ή αγγίγµατος µε δάχτυλο
χρησιµοποιώντας το σύστηµα µενού του προβολέα. Για λεπτοµέρειες,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του προβολέα.

Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή στον προβολέα µέσω δικτύου:

• ∆ιαµορφώστε τις ρυθµίσεις δικτύου ώστε ο υπολογιστής να µπορεί να
συνδεθεί στο δίκτυο.

• Συνδέστε µια µονάδα ασύρµατου LAN (εάν χρειάζεται) ή ένα καλώδιο LAN
ώστε ο προβολέας να µπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.

• Επιλέξτε τις ρυθµίσεις δικτύου από το µενού του προβολέα.
• Εγκαταστήστε το λογισµικό Epson iProjection στον υπολογιστή σας.
• Στο λογισµικό Epson iProjection, ανοίξτε την οθόνη Ορισµός επιλογών,

επιλέξτε την καρτέλα Γενικές ρυθµίσεις και επιλέξτε Χρήση του Easy
Interactive Tools.
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Μπορείτε να εκκινήσετε το λογισµικό Easy Interactive Tools ακολουθώντας
αυτά τα βήµατα.

a Ενεργοποιήστε τον προβολέα και προβάλλετε εικόνες από τον
υπολογιστή.

b Εκκινήστε το λογισµικό Easy Interactive Tools στον υπολογιστή.
• Windows 8.1: Περιηγηθείτε στην οθόνη Εφαρµογές και επιλέξτε
Easy Interactive Tools Ver.X.XX.

• Windows 10/11: Κάντε κλικ στην επιλογή > Easy Interactive
Tools Ver.X.XX.

• Mac: Από τον φάκελο Εφαρµογές, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή
Easy Interactive Tools Ver.X.XX.

Το λογισµικό Easy Interactive Tools ξεκινά. Ένα απλό παράθυρο και η
γραµµή εργαλείων είναι ανοιχτά στη Λειτουργία πίνακα.

a

Εάν θέλετε να ανοίξετε ένα αποθηκευµένο αρχείο, κάντε διπλό

κλικ στο αρχείο .eit η επιλέξτε > από τη γραµµή
εργαλείων.

a

• Εάν ξεκινήσετε το λογισµικό Easy Interactive Tools κατά την
αναπαραγωγή µιας ταινίας, η οθόνη αναπαραγωγής ταινιών µπορεί
να γίνει µαύρη. Κάντε επανεκκίνηση της εφαρµογής που αναπαράγει
την ταινία.

• Πριν ξεκινήσετε να σχεδιάζετε στην προβαλλόµενη εικόνα
χρησιµοποιώντας αυτό το λογισµικό, αποθηκεύστε τα σχέδια που
σχεδιάσατε µε τη διαδραστική λειτουργία του προβολέα και
καθαρίστε την οθόνη.
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Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το διαδραστικό στυλό που παρέχεται µαζί µε
τον προβολέα σας για να λειτουργήσετε το λογισµικό Easy Interactive Tools.
Οι λειτουργίες και το σχήµα του διαδραστικό στυλό διαφέρουν ανάλογα µε
το µοντέλο του προβολέα. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης
του προβολέα σας.

a Ελέγξτε ότι υπάρχει µπαταρία στο διαδραστικό στυλό και
ενεργοποιήστε το.

b Πατήστε το κουµπί µύτης στυλό στην οθόνη για να επιλέξετε ένα
εικονίδιο.

c Πιέστε και µετακινήστε το στυλό στην οθόνη για να σχεδιάσετε.

a

• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ταυτόχρονα δύο διαδραστικά στυλό,
αν είναι διαθέσιµα για το µοντέλο του προβολέα σας. Ωστόσο,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µόνο ένα ενώ είστε συνδεδεµένοι σε
δίκτυο ή ενώ βρίσκεστε σε ένα παράθυρο που εµφανίζεται στη
Λειτουργία πίνακα. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του προβολέα
σας για περισσότερες λεπτοµέρειες.

• Μπορείτε να χειρίζεστε το λογισµικό Easy Interactive Tools µε έως
και έξι συσκευές ταυτόχρονα (έως και τρεις συσκευές µε Mac), όπως
ένα ποντίκι συνδεδεµένο σε υπολογιστή, διαδραστικά στυλό και
άγγιγµα µε το δάχτυλο, ανάλογα µε το µοντέλο του προβολέα σας.

• Οι παρακάτω λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν µόνο από µία
συσκευή:
• Λειτουργίες στην οθόνη Ρυθµίσεις, στην οθόνη Κάµερα εγγράφων,

στην οθόνη Εισαγωγή εικόνας, στην οθόνη Επιλογή φόντου, στην
οθόνη Άνοιγµα αρχείου, στην οθόνη Αποθήκευση αρχείου, στην
οθόνη Εισαγωγή και στην οθόνη Εκτύπωση

• Προσαρµογή και επεξεργασία όµοιων σχηµάτων και εικόνων
• Εισαγωγή κειµένου
• Λειτουργίες σε παράθυρο που εµφανίζεται στη Λειτουργία πίνακα

Προσοχή
Μην αγγίζετε την άκρη του διαδραστικού στυλό ή προστατέψτε την από φθορά
και ακαθαρσίες. ∆ιαφορετικά, το διαδραστικό στυλό ενδέχεται να µην
λειτουργήσει.
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Σε προβολείς που υποστηρίζουν τη λειτουργία αφής µε τα δάχτυλα, µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε το δάχτυλό σας για να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες
που εκτελεί το διαδραστικό στυλό.
Όταν εκτελείτε λειτουργίες αφής µε τα δάκτυλα, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε δύο δάχτυλα για λειτουργίες πολλαπλής αφής, όπως η
µεγέθυνση ή σµίκρυνση της εικόνας. Ο προβολέας αναγνωρίζει έως έξι σηµεία
πολλαπλής αφής. Όταν µια οµάδα ατόµων εκτελεί εργασίες αφής µε τα
δάχτυλα, όλα τα µέλη πρέπει να χρησιµοποιούν το ίδιο εργαλείο σχεδίασης.
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Το λογισµικό Easy Interactive Tools παρέχει δύο λειτουργίες σχεδιασµού.
Όταν αλλάζετε λειτουργία, η οθόνη αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω.

Λειτουργία πίνακα
Σας επιτρέπει να προβάλλετε και να σχεδιάζετε σε απλή οθόνη. Μπορείτε να
χρησιµοποιήσετε την περιοχή σχεδίασης ως σελίδα και να δηµιουργήσετε
πολλές σελίδες για να σχεδιάσετε. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τα
σχέδιά σας ως αρχείο (σε µορφή αρχείου .eit ή .iwb) και να τα ανοίξετε ξανά
αργότερα.

Λειτουργία σχολιασµού
Σας επιτρέπει να σχεδιάζετε επάνω στην εικόνα που εµφανίζεται στον
υπολογιστή. Αυτό είναι χρήσιµο όταν χρειάζεται να τονίσετε ορισµένα σηµεία

ή να προσθέσετε σηµειώσεις. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε επάνω σε
εικόνες από µια κάµερα εγγράφων.

Λειτουργίες ποντικιού
Σας επιτρέπει να χειρίζεστε τον υπολογιστή από την προβαλλόµενη εικόνα.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το διαδραστικό στυλό για να εκτελέσετε
λειτουργίες όπως κλικ, δεξί κλικ και µεταφορά και απόθεση.

Στο λογισµικό Easy Interactive Tools, µπορείτε να επιλέξετε µια οθόνη
σχεδίασης ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο χρησιµοποιείτε τον
προβολέα. Για να ενεργοποιήσετε τον σχολιασµό σε δευτερεύουσα εµφάνιση

ή σε εκτεταµένη επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο > στη γραµµή
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εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε ρυθµίσεις στην καρτέλα Μεγέθυνση
οθόνης.

Πρωταρχική εµφάνιση
Μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη του υπολογιστή σας για να σχεδιάσετε
επάνω στην προβαλλόµενη οθόνη.

∆ευτερεύουσα εµφάνιση (εκτεταµένη επιφάνεια εργασίας)
Κατά την προβολή περιεχοµένου στην οθόνη του υπολογιστή σας, µπορείτε
να προβάλλετε διαφορετικό περιεχόµενο από τον προβολέα. Μπορείτε να
σχεδιάσετε µόνο επάνω στην προβαλλόµενη οθόνη.

a

Πρέπει πρώτα να διαµορφώσετε τις ρυθµίσεις εµφάνισης του
υπολογιστή σας για ∆ευτερεύουσα εµφάνιση (Εκτεταµένη επιφάνεια
εργασίας). Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του υπολογιστή σας για
περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση Πολλαπλής προβολής
Μπορείτε να προβάλλετε εικόνες από πολλούς προβολείς και να σχεδιάσετε
επάνω σε δύο από τις προβαλλόµενες οθόνες.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σχεδιασµός στη Λειτουργία πίνακα" σελ.20
• "Σχεδιασµός στη Λειτουργία σχολιασµού" σελ.21
• "Ρύθµιση και επεξεργασία σχηµάτων και εικόνων" σελ.22
• "Μεγέθυνση περιοχής" σελ.23
• "Σκίαση µιας περιοχής" σελ.24
• "Ανάδειξη περιοχής" σελ.24
• "Σχεδιασµός σε δύο οθόνες" σελ.24
• "Λειτουργία ποντικιού από την προβαλλόµενη εικόνα (Λειτουργίες

ποντικιού)" σελ.25
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Σχεδιασµός στη Λειτουργία πίνακα

Μπορείτε να σχεδιάσετε µια απλή σελίδα στη Λειτουργία πίνακα. Μπορείτε
να προσθέσετε σελίδες και να εµφανίσετε µια οθόνη λίστας σελίδων όπου
µπορείτε να εκτελέσετε επιπλέον λειτουργίες σελίδας.

a Βεβαιωθείτε ότι στη γραµµή εργαλείων εµφανίζεται η ένδειξη . Εάν

εµφανίζεται η ένδειξη ή εµφανίζεται, κάντε κλικ επάνω της

και επιλέξτε .

Η Λειτουργία πίνακα ξεκινά και εµφανίζεται µια νέα σελίδα.

a

Για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχει αποθηκευτεί προηγουµένως,

επιλέξτε > από τη γραµµή εργαλείων.

b Επιλέξτε για να επιλέξετε τύπο, πάχος ή σχήµα στυλό.

c Επιλέξτε το χρώµα ή το σχήµα του στυλό στη γραµµή εργαλείων.

d Σχεδιάστε πάνω στη σελίδα.

e Για να διαγράψετε σχέδια, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα εργαλεία από
τη γραµµή εργαλείων:

• Το σάς επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε το διαδραστικό στυλό ή
το δάχτυλό σας (αν υποστηρίζεται) ως γόµα.

• Το σβήνει όλα τα τρέχοντα σχέδια.

f Κάντε κλικ στο για να εµφανιστεί η οθόνη λίστας σελίδων όπου
µπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε, να αντιγράψετε ή να
µετακινήσετε σελίδες.
• Για να προσθέσετε και να προβάλετε µια νέα σελίδα, κάντε κλικ στην

επιλογή .
• Για να αντιγράψετε την τρέχουσα σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή

.
• Για να διαγράψετε την τρέχουσα σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή

.
• Για να αλλάξετε την εµφανιζόµενη σελίδα στην οθόνη λίστας

σελίδων, επιλέξτε µια µικρογραφία.
• Για να αλλάξετε τη σειρά εµφάνισης, µεταφέρετε και αποθέστε µια

µικρογραφία.

• Για να εισαγάγετε την εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή .

• Για να επιλέξετε το φόντο, κάντε κλικ στην επιλογή .
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gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αλλαγή µεταξύ Πλήρους οθόνης και Εµφάνισης παραθύρου" σελ.21
• "Αποθήκευση των οθονών σε ένα αρχείο" σελ.26

Αλλαγή µεταξύ Πλήρους οθόνης και Εµφάνισης παραθύρου

Όταν επιλέγετε ή στη Λειτουργία πίνακα, µπορείτε να αλλάξετε
την οθόνη σχεδιασµού µεταξύ πλήρους οθόνης και εµφάνισης παραθύρου.

a

Κατά την εµφάνιση παραθύρου, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µόνο
ένα δάχτυλο (εάν υποστηρίζεται) ή ένα διαδραστικό στυλό και οι
λειτουργίες εκτός του παραθύρου γίνονται λειτουργίες του ποντικιού
του υπολογιστή.

Σχεδιασµός στη Λειτουργία σχολιασµού

Μπορείτε να σχεδιάσετε επάνω σε εικόνες που προβάλλονται από την οθόνη
του υπολογιστή ή την κάµερα εγγράφων στη Λειτουργία σχολιασµού.

a Επιλέξτε > από τη γραµµή εργαλείων.

Η Λειτουργία σχολιασµού ξεκινά και εµφανίζεται η οθόνη του
υπολογιστή.

b Επιλέξτε για να επιλέξετε τύπο, πάχος ή σχήµα στυλό.

c Επιλέξτε το χρώµα ή το σχήµα του στυλό στη γραµµή εργαλείων.

d Σχεδιάστε επάνω στην προβαλλόµενη εικόνα.

e Για να διαγράψετε σχέδια, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα εργαλεία από
τη γραµµή εργαλείων:

• Το σάς επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε το διαδραστικό στυλό ή
το δάχτυλό σας (αν υποστηρίζεται) ως γόµα.

• Το σβήνει όλα τα τρέχοντα σχέδια.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Οθόνη Κάµερα εγγράφων" σελ.37
• "Αποθήκευση των οθονών σε ένα αρχείο" σελ.26
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Ρύθµιση και επεξεργασία σχηµάτων και εικόνων

Μπορείτε να προσαρµόσετε και να επεξεργαστείτε τα σχήµατα, τις γραµµές
και τις εικόνες που έχετε εισαγάγει στα σχέδιά σας χρησιµοποιώντας τα
εργαλεία στη γραµµή εργαλείων.

a

Όταν επιλέγετε αντικείµενα που έχουν σχεδιαστεί µε γραµµές,
βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη συνεχή γραµµή.

• Για µεγέθυνση ή σµίκρυνση ενός αντικειµένου, επιλέξτε , επιλέξτε το
αντικείµενο και σύρετε τα σηµεία που εµφανίζονται εδώ για να αλλάξετε το
µέγεθος.

a

Όταν χρησιµοποιείτε το δάχτυλο (εάν διατίθεται), επιλέξτε δύο
σηµεία στο αντικείµενο. Για να το µεγεθύνετε, αποµακρύνετε τα
δάχτυλά σας µεταξύ τους. Για να το σµικρύνετε, πλησιάστε τα
δάχτυλά σας µεταξύ τους.

• Για να περιστρέψετε ένα αντικείµενο, επιλέξτε , επιλέξτε το αντικείµενο
και περιστρέψτε το χρησιµοποιώντας το σηµείο περιστροφής που φαίνεται
εδώ.

a

Όταν χρησιµοποιείτε το δάχτυλο (εάν διατίθεται), επιλέξτε δύο
σηµεία στο αντικείµενο και µετακινήστε τα δάχτυλά σας προς την
κατεύθυνση που θέλετε να περιστρέψετε το αντικείµενο.

• Για να εκτελέσετε οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιµες επιλογές της γραµµής

εργαλείων στο αντικείµενο σας, επιλέξτε , επιλέξτε το αντικείµενο και

επιλέξτε για να ανοίξετε το υποµενού των επιλογών.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Επιλογές υποµενού γραµµής εργαλείων" σελ.22

Επιλογές υποµενού γραµµής εργαλείων

Μπορείτε να επιλέξετε επιλογές για την εκτέλεση πρόσθετων λειτουργιών
στο υποµενού της γραµµής εργαλείων.
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a

Μπορείτε να επιλέξετε πολλά στοιχεία και να εκτελείτε ταυτόχρονα τις
λειτουργίες τους σύροντας το ποντίκι πάνω από τα αντικείµενα.

Επιλογή Περιγραφή

Πάχος γραµµής Επιλέγει το πάχος γραµµής του επιλεγµένου αντικειµένου.

∆ιπλότυπο ∆ηµιουργεί ένα διπλότυπο του τρέχοντος επιλεγµένου
αντικειµένου και το τοποθετεί στην κάτω δεξιά γωνία του
αντικειµένου.

Άπειρη κλωνοποίηση Εισάγει τη λειτουργία Άπειρη κλωνοποίηση, επιτρέποντάς
σας να αντιγράφετε τα επιλεγµένα αντικείµενα µε
µεταφορά και απόθεση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε

στο επάνω δεξιά µέρος του πλαισίου του

αντικειµένου. Το εικονίδιο αλλάζει σε για να
υποδείξει ότι βρίσκεστε στη λειτουργία Άπειρη
κλωνοποίηση.

Επιλογή Περιγραφή

Ακύρωση άπειρης
κλωνοποίησης

Ακυρώνει τη λειτουργία Άπειρη κλωνοποίηση για το
επιλεγµένο αντικείµενο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε

στο επάνω δεξιά µέρος του πλαισίου του

αντικειµένου. Το εικονίδιο αλλάζει σε για να
υποδείξει ότι ακυρώσατε τη λειτουργία Άπειρη
κλωνοποίηση.

Αντιγραφή Αντιγράφει το επιλεγµένο στοιχείο στο πρόχειρο.
Μπορείτε να επιλέξετε πολλά αντικείµενα για αντιγραφή
ταυτόχρονα. (Η συντόµευση πληκτρολογίου Ctrl + c δεν
είναι διαθέσιµη στο λογισµικό Easy Interactive Tools.)

Επικόλληση Επικολλά ένα αντικείµενο από το πρόχειρο στο σχέδιό σας.
(Η συντόµευση πληκτρολογίου Ctrl + v δεν είναι διαθέσιµη
στο λογισµικό Easy Interactive Tools.)

Επεξεργασία Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το επιλεγµένο κείµενο.

Οµάδα Οµαδοποιεί πολλά επιλεγµένα αντικείµενα µαζί για να
δηµιουργήσει ένα αντικείµενο.

Κατάργηση
οµαδοποίησης

Καταργεί την οµαδοποίηση αντικειµένων που έχουν
οµαδοποιηθεί προηγουµένως.

Μεταφορά σε πρώτο
πλάνο

Αλλάζει την σειρά αλληλοκάλυψης για το επιλεγµένο
αντικείµενο σε σχέση µε άλλα αντικείµενα.

Μεταφορά στο φόντο

Μεταφορά εµπρός

Μεταφορά πίσω

∆ιαγραφή ∆ιαγράφει το επιλεγµένο αντικείµενο.

Μεγέθυνση περιοχής

Μπορείτε να κάνετε µεγέθυνση σε ένα τµήµα της εικόνας και να το
µεγεθύνετε στην οθόνη.
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a Επιλέξτε > από τη γραµµή εργαλείων.
Εµφανίζεται ένα σταυρόνηµα στην οθόνη.

b Σύρετε το ποντίκι πάνω από την περιοχή στην οποία θέλετε να κάνετε
µεγέθυνση.
Εµφανίζεται η οθόνη Μεγέθυνση περιοχής.

c Για να κλείσετε την οθόνη Μεγέθυνση περιοχής, επιλέξτε
στην επάνω δεξιά γωνία.

Σκίαση µιας περιοχής

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα τµήµα της εικόνας ή ολόκληρη την
προβαλλόµενη οθόνη, καλύπτοντάς την µε µια µαύρη οθόνη.

a Επιλέξτε > από τη γραµµή εργαλείων.
Βλέπετε την οθόνη σκίασης πάνω από την προβαλλόµενη οθόνη.

b Ρυθµίστε το µέγεθος της οθόνης σκίασης σύροντας την άκρη της
οθόνης.

c Ρυθµίστε τη θέση της οθόνης σκίασης σύροντας οπουδήποτε στη µαύρη
περιοχή.

d Για να κλείσετε την οθόνη σκίασης, επιλέξτε στην επάνω δεξιά
γωνία.

Ανάδειξη περιοχής

Μπορείτε να εµφανίσετε ένα τµήµα της προβαλλόµενης οθόνης και να
αποκρύψετε την υπόλοιπη οθόνη.

a Επιλέξτε > από τη γραµµή εργαλείων.
Βλέπετε την οθόνη ανάδειξης.

b Ρυθµίστε το µέγεθος της περιοχής ανάδειξης σύροντας την άκρη της
περιοχής ανάδειξης.

c Ρυθµίστε τη θέση της περιοχής ανάδειξης σύροντας οπουδήποτε στη
µαύρη περιοχή.

d Για να κλείσετε την οθόνη ανάδειξης, επιλέξτε στην επάνω δεξιά
γωνία.

Σχεδιασµός σε δύο οθόνες

Μπορείτε να σχεδιάσετε σε δύο οθόνες όταν έχουν συνδεθεί πολλαπλοί
προβολείς σε έναν υπολογιστή.
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a

Πρέπει να εγκαταστήσετε το Easy Interactive Driver Ver.4.0 για να
σχεδιάσετε σε δύο οθόνες. Οι λειτουργίες πολλαπλών οθονών
ποικίλλουν ανάλογα µε το µοντέλο του προβολέα. Για λεπτοµέρειες,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του προβολέα σας.

Πριν σχεδιάσετε σε δύο οθόνες, κάντε τα εξής:
• Συνδέστε ένα καλώδιο σήµατος εικόνας, όπως ένα καλώδιο υπολογιστή ή

ένα καλώδιο HDMI, στον υπολογιστή και τους προβολείς.
• Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή και τη θύρα USB-

B του προβολέα.
• Ρυθµίστε τον προβολέα έτσι ώστε να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις

διαδραστικές λειτουργίες µε µια ενοποιηµένη περιοχή εικόνας που
δηµιουργείται από πολλαπλούς προβολείς. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο
Εγχειρίδιο χρήσης του προβολέα σας.

Ελέγξτε τα ακόλουθα στον υπολογιστή σας:
• Η ανάλυση για την πρωταρχική εµφάνιση και τη δευτερεύουσα εµφάνιση

είναι η ίδια.
• Η πρωταρχική εµφάνιση και η δευτερεύουσα εµφάνιση εµφανίζονται στο

ίδιο ύψος.
• Η δευτερεύουσα εµφάνιση εµφανίζεται στα δεξιά της πρωταρχικής

εµφάνισης.

• Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Ρύθµιση παραµέτρων συστήµατος > Έλεγχος
αποστολής > Χώρος λειτουργίας για κάθε εµφάνιση έχει οριστεί σε
Ανενεργό (Μόνο Mac).

a Στο λογισµικό Easy Interactive Tools, κάντε κλικ στην επιλογή >

στη γραµµή εργαλείων.
Βλέπετε την οθόνη Ρυθµίσεις.

b Στην καρτέλα Μεγέθυνση οθόνης, επιλέξτε Χρήση Πολλαπλής
προβολής στην επιλογή Χρήση των ρυθµίσεων οθόνης.

Λειτουργία ποντικιού από την προβαλλόµενη εικόνα
(Λειτουργίες ποντικιού)

Όταν επιλέγετε > από τη γραµµή εργαλείων, µπορείτε να ελέγχετε
τον υπολογιστή από την προβαλλόµενη εικόνα (λειτουργίες ποντικού). Όταν
ενεργοποιούνται οι λειτουργίες του ποντικιού, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
το διαδραστικό στυλό για να εκτελέσετε λειτουργίες όπως κλικ, δεξί κλικ και
µεταφορά και απόθεση.
• Για να κάνετε κλικ, πατήστε και αφαιρέστε το άκρο του στυλό από την

προβαλλόµενη εικόνα.
• Για να κάνετε δεξί κλικ, πατήστε το κουµπί στο διαδραστικό στυλό ή

κρατήστε το άκρο του στυλό επάνω στην προβαλλόµενη εικόνα για µερικά
δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το.

• Για µεταφορά και απόθεση, πιέστε το άκρο του στυλό στο εικονίδιο ή το
αντικείµενο που θέλετε να µετακινήσετε, σύρετε το άκρο του στυλό στο
σηµείο όπου θέλετε να µετακινήσετε το αντικείµενο και, στη συνέχεια,
αφαιρέστε το άκρο του στυλό από την προβαλλόµενη εικόνα.
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Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα περιεχόµενα των οθονών και των σχεδίων σας
σε ένα αρχείο.

a Επιλέξτε από τη γραµµή εργαλείων. Αν η επιλογή δεν

εµφανίζεται στη γραµµή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή .

b Επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης, το όνοµα του αρχείου και τη
µορφή αρχείου.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις σελίδες µε σχέδια σε µορφή .jpg,
.bmp, .png, .pdf, .eit ή .iwb. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε ξανά ένα
αρχείο ξανά, θα πρέπει να το αποθηκεύσετε σε µορφή .eit ή .iwb.

a

• Η αποθήκευση σε µορφή .jpg, .bmp ή .png αποθηκεύει όλες τις
σελίδες αντιµετωπίζοντας µια σελίδα ως ένα αρχείο. Η
αποθήκευση σε µορφή .pdf, .eit ή .iwb αποθηκεύει όλες τις
σελίδες σε ένα αρχείο.

• Μπορείτε να επιλέξετε την τοποθεσία αποθήκευσης, το όνοµα
αρχείου και τη µορφή αρχείου στην καρτέλα Αποθήκευση
στην οθόνη Ρυθµίσεις.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων" σελ.26

Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους παρακάτω τύπους αρχείων µε το
λογισµικό Easy Interactive Tools.
.eit

Ειδικοί τύποι αρχείων για το λογισµικό Easy Interactive Tools.
.iwb

Τύποι αρχείων για λειτουργία διαδραστικού πίνακα.
.ewf/.ewf2

Τύποι αρχείων για τη Λειτουργία πίνακα προβολέων Epson.

.avi (για Windows)/.mov (για Mac)
Τύποι αρχείων βίντεο για κάθε λειτουργικό σύστηµα.

.pdf
Τύποι αρχείων εγγράφων.

.jpg/.bmp/.png
Τύποι αρχείου εικόνας.

∆είτε τον παρακάτω πίνακα για να επιβεβαιώσετε την υποστηριζόµενη µορφή
εισόδου/εξόδου για αυτό το λογισµικό.

Τύποι αρχείων Είσοδος Έξοδος

.eit Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται

.iwb Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται

.ewf Υποστηρίζεται ∆εν υποστηρίζεται

.ewf2 Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται

.avi Υποστηρίζεται ∆εν υποστηρίζεται

.mov Υποστηρίζεται ∆εν υποστηρίζεται

.pdf ∆εν υποστηρίζεται Υποστηρίζεται

.jpg/.bmp/.png ∆εν υποστηρίζεται Υποστηρίζεται
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a

• Όταν ανοίγετε ένα αρχείο µορφής .ewf/ewf2 στο λογισµικό Easy
Interactive Tools, τα χρώµατα ή οι γραµµές ενδέχεται να
εµφανίζονται διαφορετικά από το πρωτότυπο.

• Τα πολύγωνα, τα κινούµενα γραφικά GIF και ορισµένα αντικείµενα
πολυµέσων, όπως ταινίες ή ήχος σε µορφή .iwb, δεν υποστηρίζονται
από το λογισµικό Easy Interactive Tools. Σηµειώστε τους παρακάτω
περιορισµούς.
• Τα πολύγωνα µετατρέπονται σε αντικείµενα ακίνητης εικόνας.
• Οι κινούµενες εικόνες GIF δεν εµφανίζονται και εµφανίζεται µόνο

η πρώτη εικόνα µιας κινούµενης εικόνας.
• Τα αντικείµενα πολυµέσων, όπως τα αρχεία .wmf, .emf, .mpeg,

.swf, .wav και .mp3, εµφανίζονται ως αντικείµενα που δεν
υποστηρίζονται.

• Τα χρώµατα ή οι γραµµές ενδέχεται να εµφανίζονται διαφορετικά
από το πρωτότυπο.

• Οι γραµµές µε κουκκίδες ή οι διακεκοµµένες γραµµές εµφανίζονται
ως συνεχείς γραµµές.

• Όταν ανοίγετε ένα αρχείο .iwb και αποθηκεύετε το περιεχόµενο
των σχεδίων σας σε ένα αρχείο .eit στο λογισµικό Easy Interactive
Tools, τα µη υποστηριζόµενα αντικείµενα θα χαθούν. Επιλέξτε τον
τύπο αρχείου .iwb εάν θέλετε να επαναφέρετε αυτά τα αντικείµενα.

• Εάν ανοίξετε ένα αρχείο .eit, .iwb, .ewf ή .ewf2 σε άλλον υπολογιστή
µε διαφορετική ανάλυση οθόνης, ορισµένα τµήµατα του σχεδίου
ενδέχεται να µην εµφανίζονται ή να εµφανίζεται µια µαύρη λωρίδα.

• Σηµειώστε τους παρακάτω περιορισµούς κατά την αποθήκευση
σχεδίων σε µορφή .ewf2.
• Το φόντο εµφανίζεται µε λευκό χρώµα.
• Η µουσική, οι ταινίες και τα δεδοµένα κειµένου δεν µετατρέπονται.
• Ορισµένα τµήµατα του σχεδίου ενδέχεται να µην εµφανίζονται

ανάλογα µε το µέγεθος του αρχείου.
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Μπορείτε να σχεδιάσετε επάνω σε εικόνες που προβάλλονται από µια κάµερα
εγγράφων.

a

Συνδέστε τον υπολογιστή στον προβολέα σας µε καλώδιο HDMI ή
VGA όταν χρησιµοποιείτε κάµερα εγγράφων.

a Κάντε κλικ στο > στη γραµµή εργαλείων.

b Επιλέξτε την επιθυµητή κάµερα εγγράφων από την εµφανιζόµενη
λίστα.
Μπορείτε να δείτε την εικόνα που προβάλλεται από την κάµερα
εγγράφων στην οθόνη Κάµερα εγγράφων.

c Σχεδιάστε επάνω στις εικόνες που προβάλλονται από την κάµερα
εγγράφων.

d Εάν θέλετε να επικολλήσετε την τρέχουσα εικόνα της κάµερας

εγγράφων σε µια σελίδα σε Λειτουργία πίνακα, επιλέξτε από τη
γραµµή εργαλείων.

e Επιλέξτε από τη γραµµή εργαλείων για να αποθηκεύσετε την
οθόνη σε ένα αρχείο.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Οθόνη Κάµερα εγγράφων" σελ.37
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Όταν προβάλλετε µια παρουσίαση PowerPoint, η γραµµή εργαλείων αλλάζει,
ώστε να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα εργαλεία σχεδίασης του
PowerPoint.
Υποστηρίζονται οι παρακάτω εκδόσεις PowerPoint:
• Windows: Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016/Office 365
• Mac: Microsoft PowerPoint 2016/Office 365

a

Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιµοποιήσετε ή όχι τα εργαλεία
σχεδίασης του PowerPoint και να επιλέξετε τις επιλογές τους στην
καρτέλα Γενικές στην οθόνη Ρυθµίσεις.

a Ξεκινήστε το λογισµικό Easy Interactive Tools και, στη συνέχεια,
ξεκινήστε µια προβολή διαφανειών PowerPoint.
Η γραµµή εργαλείων αλλάζει στη γραµµή εργαλείων σχεδίασης του
PowerPoint.

b Χρησιµοποιήστε τα εργαλεία για να σχεδιάσετε την προβολή
διαφανειών του PowerPoint.

c Με τα Windows, µπορείτε να αποθηκεύσετε την προβολή διαφανειών
του PowerPoint µε το περιεχόµενο του σχεδιασµού. (Με Mac, µπορείτε
µόνο να σχεδιάσετε.)

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λειτουργίες γραµµής εργαλείων σχεδίασης PowerPoint" σελ.29
• "Καρτέλα Γενικές" σελ.38

Λειτουργίες γραµµής εργαλείων σχεδίασης
PowerPoint

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες στη γραµµή εργαλείων
σχεδίασης του PowerPoint.

A
Πίσω

Επιστρέφει στην προηγούµενη σελίδα στην παρουσίαση διαφανειών.

B
Επόµενο

Μεταβαίνει στην επόµενη σελίδα στην παρουσίαση διαφανειών.

C
Βέλος

Εναλλαγή στυλό µε δροµέα.

D
Στυλό

Εναλλαγή δροµέα µε στυλό.

E
Χρώµα

Επιλέγει το χρώµα του στυλό.

F
Γόµα (Windows)/Καθαρισµός οθόνης (Mac)

Αλλάζει σε γόµα ή καθαρίζει όλο το σχέδιο από τη σελίδα που εµφανίζεται.

G

Αλλάζει τη γραµµή εργαλείων σχεδίασης του PowerPoint σε Απλή ή Πλήρης
προβολή.
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H
Ολοκλήρωση προβολής

Έξοδος από την παρουσίαση διαφανειών.
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Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε έξοδο από το λογισµικό Easy Interactive
Tools χρησιµοποιώντας µία από τις παρακάτω µεθόδους:

• Κάντε κλικ στην επιλογή στη γραµµή εργαλείων.

• Windows: ∆εξί κλικ στο στον δίσκο εργασιών και κλικ στην επιλογή
Έξοδος.

• Mac: Control-κλικ στο στο Dock, µετάβαση στο λογισµικό Easy
Interactive Tools και επιλογή Έξοδος από το Easy Interactive Tools.
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Το Epson EWF Converter µπορεί να µετατρέψει αρχεία .ewf σε µορφή .ewf2
χωρίς εκκίνηση του Easy Interactive Tools. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει
να διαβάζετε δεδοµένα σχεδίασης πίνακα που δηµιουργήθηκαν σε παλιούς
βιντεοπροβολείς χρησιµοποιώντας τους νέους σας βιντεοπροβολείς.

a

Το Epson EWF Converter είναι διαθέσιµο µόνο στα Windows.

a Εκκινήστε το λογισµικό Epson EWF Converter στον υπολογιστή.
• Windows 8.1: Περιηγηθείτε στην οθόνη Εφαρµογές και επιλέξτε
Epson EWF Converter.

• Windows 10/11 : Κάντε κλικ στην επιλογή > Epson EWF
Converter .

Εκκινεί το λογισµικό Epson EWF Converter.

b Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να
επιλέξετε το αρχείο .ewf και να εκτελέσετε µετατροπή.

a

Όταν µετατρέπετε αρχεία .ewf σε µορφή .ewf2, το φόντο εµφανίζεται
µε λευκό χρώµα.



Σύνοψη οθόνης
∆είτε αυτές τις ενότητες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις οθόνες του Easy Interactive Tools.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λειτουργίες γραµµής εργαλείων" σελ.34
• "Λειτουργίες εργαλείων Πίνακα" σελ.44
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Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες στη γραµµή εργαλείων.
Λειτουργία πίνακα/Λειτουργία σχολιασµού

Λειτουργία ποντικιού

a

• Η µορφή εµφάνισης της γραµµής εργαλείων έχει βελτιστοποιηθεί για
τη λειτουργία και το µέγεθος του παραθύρου που χρησιµοποιείτε.

• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τη µίνι εργαλειοθήκη κάνοντας
δεξί κλικ οπουδήποτε στην περιοχή σχεδιασµού. Μπορείτε να
αλλάξετε τον τύπο στυλό ή γόµας στη µίνι εργαλειοθήκη.

A
Λειτουργία πίνακα/Λειτουργία σχολιασµού/Ποντίκι

Επιλέξτε για εναλλαγή στην αντίστοιχη λειτουργία.

B
Αποθήκευση

Αποθηκεύει την προβαλλόµενη οθόνη. Μπορείτε να ανοίξετε το αποθηκευµένο
αρχείο στη Λειτουργία πίνακα. Αν αποθηκεύσετε σε µορφή .pdf, .eit ή .iwb, όλες
οι σελίδες αποθηκεύονται ως ένα αρχείο.

Αν η επιλογή δεν εµφανίζεται στη γραµµή εργαλείων, κάντε κλικ στην

επιλογή .

C
Καταγραφή

Καταγράφει την τρέχουσα οθόνη και τις αντιγράφει στον πίνακα.
Στη Λειτουργία πίνακα, τα σχέδια εκτός του τρέχοντος πλαισίου παραθύρου
δεν αντιγράφονται.

D
Άλλα εργαλεία

Εµφανίζει τον πίνακα εργαλείων.

E
Προηγούµενη σελίδα (Μόνο στη Λειτουργία σχολιασµού)

Πραγµατοποιεί κύλιση προς τα επάνω στο επιλεγµένο έγγραφο.

F
Επόµενη σελίδα (Μόνο στη Λειτουργία σχολιασµού)

Πραγµατοποιεί κύλιση προς τα κάτω στο επιλεγµένο έγγραφο.

G
Ρυθµίσεις στυλό

Εµφανίζει τον διαθέσιµο τύπο, το πάχος ή το σχήµα του στυλό.

H

Μαύρο/Κόκκινο/Μπλε/Πράσινο/Κίτρινο/Λευκό
(Κίτρινο/Πράσινο/Θαλασσί/Ροζ/Κόκκινο/Μπλε για στυλό επισήµανσης)
Αλλάζει το χρώµα των σχεδιασµών.

I
Γόµα

Αλλάζει σε γόµα. Επιλέξτε το µέγεθος της γόµας.

J
Εισαγωγή κειµένου

Μεταβαίνει στη λειτουργία εισαγωγής κειµένου. Επιλέξτε την περιοχή
σχεδίασης που θέλετε να εµφανίσετε το πλαίσιο κειµένου.

K
Επιλογή

Επιλέγει σχέδιο ή µια εικόνα που έχει εισαχθεί, ώστε να µπορείτε να εκτελέσετε
εργασίες όπως µετακίνηση του στοιχείου ή προσαρµογή του µεγέθους του.
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L
Αναίρεση

Αναιρεί την τελευταία ενέργεια

M
Επανάληψη

Ακυρώνει µια ενέργεια αναίρεσης και επαναφέρει την προηγούµενη κατάσταση.

N
Καθαρισµός οθόνης

Καθαρίζει όλο το σχέδιο από τη σελίδα που εµφανίζεται.

O
Έξοδος

Έξοδος από το λογισµικό Easy Interactive Tools.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λειτουργίες πίνακα εργαλείων" σελ.35
• "Οθόνη Κάµερα εγγράφων" σελ.37
• "Οθόνη Ρυθµίσεις" σελ.38

Λειτουργίες πίνακα εργαλείων

Όταν επιλέγετε από τη γραµµή εργαλείων, εµφανίζεται ο πίνακας
εργαλείων.

Λειτουργία πίνακα

Λειτουργία σχολιασµού/Λειτουργία ποντικιού

a

Η µορφή εµφάνισης του πίνακα εργαλείων έχει βελτιστοποιηθεί για τη
λειτουργία που χρησιµοποιείτε.

A
∆ηµιουργία (Μόνο στη Λειτουργία πίνακα)

∆ηµιουργεί ένα νέο αρχείο.
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B
Άνοιγµα (Μόνο στη Λειτουργία πίνακα)

Ανοίγει αποθηκευµένα αρχεία.

C
Εξαγωγή...

Αποθηκεύει την εµφανιζόµενη οθόνη σε µορφή .pdf, .eit ή .iwb και όλες οι
σελίδες αποθηκεύονται ως ένα αρχείο. Μπορείτε να ανοίξετε το αποθηκευµένο
αρχείο στη Λειτουργία πίνακα.

D
Εκτύπωση

Εκτυπώνει την τρέχουσα οθόνη. Στη Λειτουργία πίνακα, εκτυπώνονται όλες οι
σελίδες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε
στην οθόνη ρυθµίσεων εκτύπωσης.

E
Ρυθµίσεις

Ανοίγει την οθόνη Ρυθµίσεις.

F
Πρόσφατα αρχεία (Μόνο στη Λειτουργία πίνακα)

Εµφανίζει τη λίστα πρόσφατα αποθηκευµένων αρχείων.

G
Πληκτρολόγιο

Εµφανίζει ένα πληκτρολόγιο οθόνης που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για την
εισαγωγή χαρακτήρων.

H
Επικόλληση (Μόνο στη Λειτουργία πίνακα)

Επικολλά το περιεχόµενο από το πρόχειρο.

I
Σκίαση

Καλύπτει την οθόνη µε σκίαση. Σύρετε την άκρη της σκιασµένης περιοχής για

να ρυθµίσετε το µέγεθός της. Κάντε κλικ στο για να διαγράψετε τη
σκίαση.

J
Ανάδειξη

Αναδεικνύει ένα τµήµα της οθόνης χρησιµοποιώντας ένα εφέ προβολέα. Σύρετε
την άκρη του προβολέα για να επιλέξετε την περιοχή ανάδειξης. Κάντε κλικ στο

για να διαγράψετε την ανάδειξη.
Μπορείτε να αλλάξετε τη µορφή ανάδειξης στην καρτέλα Γενικές στην οθόνη
Ρυθµίσεις.

K
Κάµερα εγγράφων

Εµφανίζει την εικόνα από µια κάµερα εγγράφων Epson που είναι συνδεδεµένη
στον υπολογιστή.

L
Μεγέθυνση περιοχής

Εµφανίζει µια µεγεθυµένη προβολή της εικόνας. Σύρετε τον κέρσορα πάνω από
την περιοχή που θέλετε να µεγεθύνετε.

M
Βοήθεια (Μόνο λειτουργίες ποντικιού)

Εµφανίζει πληροφορίες βοήθειας.
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Οθόνη Κάµερα εγγράφων

Όταν επιλέγετε > από τη γραµµή εργαλείων, εµφανίζεται η οθόνη
Κάµερα εγγράφων.

Η οθόνη Κάµερα εγγράφων σάς επιτρέπει να προβάλλετε εικόνες από µια
συνδεδεµένη κάµερα εγγράφων Epson. Μπορείτε να προσαρµόσετε τις
εικόνες όπως επιθυµείτε και να τις αποθηκεύσετε ως αρχείο εικόνας ή ταινίας,
ανάλογα µε το µοντέλο της κάµερας εγγράφων.

A Επιλέξτε την επιθυµητή κάµερα εγγράφων από την εµφανιζόµενη λίστα.

B Περιστρέφει την εικόνα κατά 180°.

C Μεγεθύνει ή σµικρύνει την εικόνα ως εξής:

• : Σας επιτρέπει να σύρετε τον κέρσορα για να µεγεθύνετε µια επιλεγµένη
περιοχή εικόνας σε ένα νέο παράθυρο. (∆εν µπορείτε να εγγράψετε ή να
αποθηκεύσετε τη µεγεθυµένη εικόνα.)

• : Μεγεθύνει την εικόνα.

• : Σµικρύνει την εικόνα.

D Εµφανίζει την εικόνα στο πραγµατικό της µέγεθος.

E Εναλλαγή µεταξύ προβολής πλήρους οθόνης και εµφάνισης παραθύρου.

F Αυτόµατη εστίαση στην εικόνα.

G Παγώνει προσωρινά την εικόνα.

H Καταγράφει την εικόνα και την αποθηκεύει σε µορφή .avi σε Windows ή .mov
σε Mac. Επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης στην καρτέλα Κάµερα εγγράφων
στην οθόνη Ρυθµίσεις.

• : Καταγράφει τις εικόνες και τον ήχο της κάµερας εγγράφων (εκτός από
τα σχέδια). Εµφανίζει τον χρόνο εγγραφής στην κάτω δεξιά γωνία της
εικόνας. Εάν δεν έχει εγγραφεί ήχος, προσαρµόστε τις ρυθµίσεις της συσκευής
εισόδου ήχου στην καρτέλα Κάµερα εγγράφων στην οθόνη Ρυθµίσεις.

• : Καταγράφει τις εικόνες της κάµερας εγγράφων σε διαστήµατα ενός
δευτερολέπτου (εκτός από τα σχέδια). ∆εν γίνεται εγγραφή ήχου.

• : Σταµατά την εγγραφή.

I Αποθηκεύει την τρέχουσα εικόνα και τα σχέδια ως ακίνητη εικόνα.

J Επικολλά την τρέχουσα εικόνα της κάµερας εγγράφων σε µια σελίδα σε
λειτουργία πίνακα.



Λειτουργίες γραµµής εργαλείων 38

K Εµφανίζει το παράθυρο Ποιότητα εικόνας. (∆εν διατίθεται εάν η κάµερα
εγγράφων δεν παρέχει ρυθµίσεις για τη φωτεινότητα, την αντίθεση ή την
ισορροπία λευκού.)

• : Ρυθµίζει την αντίθεση της εικόνας χρησιµοποιώντας ένα ρυθµιστικό.

• : Ρυθµίζει τη φωτεινότητα της εικόνας χρησιµοποιώντας ένα ρυθµιστικό.

• : Ρυθµίζει την ισορροπία λευκού εικόνας (απόχρωση). Για να αυξήσετε
την µπλε απόχρωση, µετακινήστε το ρυθµιστικό προς τα δεξιά. Για να
αυξήσετε την κόκκινη απόχρωση, µετακινήστε το ρυθµιστικό προς τα
αριστερά. (Αν έχετε επιλέξει Αυτόµατη ισορροπία λευκού, η απόχρωση
ρυθµίζεται αυτόµατα.)

• Μηδενισµός: Επαναφέρει τις ρυθµίσεις φωτεινότητας, αντίθεσης και
ισορροπίας λευκού στις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις τους.

L Σας επιτρέπει να προβάλετε πανοραµικά και να δώσετε κλίση σε µια
µεγεθυµένη εικόνα µε µεταφορά και απόθεση.

M Ανοίγει τη γραµµή εργαλείων ώστε να µπορείτε να σχεδιάσετε την εικόνα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Καρτέλα Κάµερα εγγράφων" σελ.42

Οθόνη Ρυθµίσεις

Για να εµφανίσετε την οθόνη Ρυθµίσεις, επιλέξτε > στη γραµµή
εργαλείων.
Επιλέξτε τις καρτέλες στην οθόνη Ρυθµίσεις για να δείτε και να επιλέξετε
όλες τις διαθέσιµες ρυθµίσεις.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Καρτέλα Γενικές" σελ.38
• "Καρτέλα Μεγέθυνση οθόνης" σελ.39
• "Καρτέλα Γλώσσα (Μόνο για Windows)" σελ.40
• "Καρτέλα Αποθήκευση" σελ.41
• "Καρτέλα Κάµερα εγγράφων" σελ.42
• "Καρτέλα Λειτουργία πίνακα" σελ.43

Καρτέλα Γενικές

Επιλέξτε γενικές ρυθµίσεις στην καρτέλα Γενικές στην οθόνη Ρυθµίσεις.
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Ρύθµιση Επιλογές/Περιγραφή

Μεγέθη γραµµών
εργαλείων

Επιλέξτε το µέγεθος της γραµµής εργαλείων.

Προσανατολισµός
γραµµής εργαλείων

Επιλέξτε τον προσανατολισµό της γραµµής εργαλείων.

Σχήµα ανάδειξης Επιλέξτε το σχήµα ανάδειξης.

Εργαλείο σχεδίασης
προβολής διαφανειών

Επιλέξτε όταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε την
εξειδικευµένη γραµµή εργαλείων για την προβολή
διαφανειών PowerPoint.

Ρυθµίσεις δεξιού κλικ Επιλέξτε τη λειτουργία που θα εκτελείται όταν κάνετε δεξί
κλικ στην περιοχή σχεδιασµού.
• Άνοιγµα γρήγορης γραµµής εργαλείων: Ανοίγει τη µίνι

εργαλειοθήκη.
• Αλλαγή σε λειτουργία ποντικιού: Μεταβαίνει από τη

λειτουργία σχεδιασµού σε λειτουργία ποντικιού στη
Λειτουργία σχολιασµού.

• Αλλαγή µεταξύ στυλό και γόµας: Εναλλάσσει τις
λειτουργίες σχεδίασης και διαγραφής.

• Καθαρισµός οθόνης: Καθαρίζει όλα τα σχέδια από την
οθόνη.

• Ανενεργό: ∆εν πραγµατοποιείται καµία ενέργεια όταν
κάνετε δεξί κλικ.

Αυτόµατος
καθαρισµός οθόνης

Επιλέξτε επιλογές καθαρισµού οθόνης. Η επιλογή
Καθαρισµός οθόνης διαγράφει όλο το περιεχόµενο
σχεδιασµού όταν επιλέγετε τις λειτουργίες του ποντικιού
στη Λειτουργία σχολιασµού ή όταν επιλέγετε προηγούµενη
ή επόµενη σελίδα.

Έρευνα χρήσης Επιλέξτε για να επιτρέψετε στην Epson να συλλέγει
πληροφορίες χρήσης της εφαρµογής. Ανατρέξτε στην
∆ήλωση απορρήτου για περισσότερες λεπτοµέρειες.

Πληροφορίες έκδοσης Εµφανίζει τις πληροφορίες έκδοσης για το λογισµικό Easy
Interactive Tools.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λειτουργίες γραµµής εργαλείων" σελ.34
• "Χρήση Εργαλείου σχεδίασης προβολής διαφανειών" σελ.29
• "Ανάδειξη περιοχής" σελ.24

Καρτέλα Μεγέθυνση οθόνης

Επιλέξτε σε ποιες οθόνες µπορείτε να σχεδιάσετε χρησιµοποιώντας την
καρτέλα Μεγέθυνση οθόνης στην οθόνη Ρυθµίσεις.
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Επιλέξτε µία από τις ακόλουθες επιλογές για την επιλογή Χρήση των
ρυθµίσεων οθόνης:
• Πρωταρχική εµφάνιση: Σας επιτρέπει να σχεδιάζετε µόνο στην πρωταρχική

εµφάνιση.
• ∆ευτερεύουσα εµφάνιση: Σας επιτρέπει να σχεδιάζετε µόνο στη

δευτερεύουσα εµφάνιση.
• Χρήση Πολλαπλής προβολής: Σας επιτρέπει να σχεδιάζετε στην

πρωτεύουσα και τη δευτερεύουσα εµφάνιση.

Καρτέλα Γλώσσα (Μόνο για Windows)

Επιλέξτε τη γλώσσα που χρησιµοποιείται για το λογισµικό Easy Interactive
Tools στην καρτέλα Γλώσσα στην οθόνη Ρυθµίσεις.
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Καρτέλα Αποθήκευση

Επιλέξτε ρυθµίσεις αποθήκευσης αρχείων για κάθε λειτουργία του λογισµικού
Easy Interactive Tools στην καρτέλα Αποθήκευση στην οθόνη Ρυθµίσεις.

Ρύθµιση Επιλογές/Περιγραφή

Έλεγχος κατά την
αποθήκευση

Επιλέξτε για να εµφανίσετε µια οθόνη που σας επιτρέπει να
επιλέξετε την τοποθεσία αποθήκευσης, το όνοµα αρχείου
και τη µορφή αρχείου κατά την αποθήκευση εικόνων.

Φάκελος θέσης
αποθήκευσης

Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα φάκελο για την αποθήκευση
οθονών.
Αν δεν επιλέξετε ένα φάκελο, χρησιµοποιούνται οι
ακόλουθοι προεπιλεγµένοι φάκελοι:
• Windows:

<startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Easy
Interactive Tools

• Mac:
<startup_drive>:\Users\<user_name>\Documents\Easy
Interactive Tools

Όνοµα αρχείου Σας επιτρέπει να εισάγετε ένα όνοµα αρχείου µήκους έως
32 χαρακτήρων για τα αποθηκευµένα αρχεία. Κάθε αρχείο
αριθµείται αυτόµατα, π.χ. AAA0001.jpg.
Μην χρησιµοποιείτε αυτούς τους χαρακτήρες στο όνοµα
του αρχείου σας: \/:?"<>!

Τύπος αρχείου Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη µορφή αρχείου για τα
αποθηκευµένα αρχεία.
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Καρτέλα Κάµερα εγγράφων

Επιλέξτε ρυθµίσεις εγγραφής και αποθήκευσης αρχείων για προβολή στην
κάµερα εγγράφων στην καρτέλα Κάµερα εγγράφων στην οθόνη Ρυθµίσεις.

Ρύθµιση Επιλογές/Περιγραφή

Έλεγχος κατά την
αποθήκευση

Επιλέξτε για να εµφανίσετε µια οθόνη που σας επιτρέπει να
επιλέξετε την τοποθεσία αποθήκευσης, το όνοµα αρχείου
και τη µορφή αρχείου κατά την αποθήκευση εικόνων
ταινιών.

Φάκελος θέσης
αποθήκευσης

Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα φάκελο για την αποθήκευση
ταινιών ή εικόνων.
Αν δεν επιλέξετε ένα φάκελο, χρησιµοποιούνται οι
ακόλουθοι προεπιλεγµένοι φάκελοι:
• Windows:

<startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Easy
Interactive Tools

• Mac:
<startup_drive>:\Users\<user_name>\Documents\Easy
Interactive Tools

Όνοµα αρχείου Σας επιτρέπει να εισάγετε ένα όνοµα αρχείου µήκους έως
32 χαρακτήρων για τα αποθηκευµένα αρχεία. Κάθε αρχείο
αριθµείται αυτόµατα, π.χ. AAA0001.avi.
Μην χρησιµοποιείτε αυτούς τους χαρακτήρες στο όνοµα
του αρχείου σας: \/:?"<>!

Τύπος αρχείου Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη µορφή αρχείου για τα
αποθηκευµένα αρχεία.

Χωρίς ήχο Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου για
ταινίες.

Επιλέξτε Συσκευή ήχου
αυτόµατα.

Επιλέξτε την αυτόµατη επιλογή της συσκευής ήχου κατά
την εγγραφή ταινιών.

Συσκευή ήχου Επιλέξτε τη συσκευή ήχου που θέλετε να χρησιµοποιήσετε
κατά την εγγραφή ταινιών. (∆εν είναι διαθέσιµη αν έχει
επιλεγεί η επιλογή Επιλέξτε Συσκευή ήχου αυτόµατα.)

Αναλογίες εικόνας Επιλέξτε την αναλογία εικόνας της οθόνης κάµερας.
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Καρτέλα Λειτουργία πίνακα

Επιλέξτε τη θέση εµφάνισης της λίστας σελίδων του πίνακα στην καρτέλα
Λειτουργία πίνακα στην οθόνη Ρυθµίσεις.
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Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες χρησιµοποιώντας τα
εργαλεία Πίνακα.

A

• Νέα σελίδα
Προσθέτει µια νέα σελίδα µετά την τρέχουσα σελίδα που εµφανίζεται.

• ∆ιπλότυπο σελίδας
∆ηµιουργεί διπλότυπο της τρέχουσας σελίδας και το προσθέτει µετά την
τρέχουσα σελίδα.

• ∆ιαγραφή σελίδας
∆ιαγράφει την τρέχουσα σελίδα.

B
Εισαγωγή εικόνας

Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα αρχείο εικόνας .jpg, .bmp ή .png για να το
εισάγετε στην τρέχουσα σελίδα.

C
Επιλογή φόντου

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω ως εικόνα φόντου:
• Ένα από τα 6 παρεχόµενα µοτίβα 3 χρωµάτων
• Μια ακίνητη εικόνα της επιφάνειας εργασίας του υπολογιστή
• Ένα αρχείο εικόνας
• Μια εικόνα από την κάµερα εγγράφων

D
Λίστα σελίδων

Εµφανίζει την οθόνη λίστας σελίδων. Κάντε κλικ στο κουµπί ξανά, εάν θέλετε
να αποκρύψετε τη λίστα σελίδων.

E
Προηγούµενη σελίδα

Εµφανίζει την προηγούµενη σελίδα.

F
Επόµενη σελίδα

Εµφανίζει την επόµενη σελίδα.

G
Εµφάνιση παραθύρου

Αλλάζει την οθόνη σχεδίασης µεταξύ πλήρους οθόνης και εµφάνισης
παραθύρου.



Επίλυση προβληµάτων
Ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για λύσεις στα προβλήµατα που ενδέχεται να αντιµετωπίσετε µε τη χρήση του λογισµικού Easy Interactive Tools.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Επίλυση προβληµάτων µε το λογισµικό Easy Interactive Tools" σελ.46
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Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα κατά τη χρήση του λογισµικού Easy
Interactive Tools, ανατρέξτε εδώ για πιθανές λύσεις.

Πρόβληµα Λύση

Οι χαρακτήρες εµφανίζονται
αλλοιωµένοι µετά την αλλαγή
της γλώσσας.

Το λειτουργικό σας σύστηµα δεν διαθέτει
γραµµατοσειρές για την επιλεγµένη γλώσσα.
Επιλέξτε Επαναφορά προεπιλογών στην οθόνη
Ρυθµίσεις για να επιστρέψετε στις προεπιλεγµένες
ρυθµίσεις.

Όταν δύο άτοµα
χρησιµοποιούν διαδραστικά
στυλό, ένα από τα στυλό δεν
λειτουργεί.

Εκτελείτε µία από τις παρακάτω εργασίες που
επιτρέπουν τη χρήση µόνο ενός διαδραστικού
στυλό:
• Λειτουργίες στην οθόνη Ρυθµίσεις, στην οθόνη

Κάµερα εγγράφων, στην οθόνη Εισαγωγή εικόνας,
στην οθόνη Επιλογή φόντου, στην οθόνη Άνοιγµα
αρχείου, στην οθόνη Αποθήκευση αρχείου, στην
οθόνη Εισαγωγή και στην οθόνη Εκτύπωση

• Προσαρµογή και επεξεργασία όµοιων σχηµάτων
και εικόνων

• Εισαγωγή κειµένου
• Λειτουργίες σε παράθυρο που εµφανίζεται στη

Λειτουργία πίνακα
• Χρησιµοποιείτε µενού.

∆εν µπορείτε να σχεδιάσετε
σε µια παρουσίαση
διαφανειών Keynote
χρησιµοποιώντας Mac.

∆εν µπορείτε να σχεδιάσετε σε διαφάνειες Keynote
σε Mac.

Οι εικόνες δεν εµφανίζονται
σωστά στη Μεγέθυνση
περιοχής.

Βεβαιωθείτε ότι δεν προβάλλετε εικόνες από
συσκευή αναπαραγωγής DVD.

∆εν µπορείτε να
αποθηκεύσετε ή να
εκτυπώσετε εικόνες από το
Windows Media Player.

Εκτελείτε µία από τις ακόλουθες µη επιτρεπόµενες
λειτουργίες:
• Χρησιµοποιείτε µια εφαρµογή που απαιτεί τη

λειτουργία Microsoft DirectX.
• Προβάλλετε εικόνες από συσκευή αναπαραγωγής

DVD.

Πρόβληµα Λύση

Κατά το άνοιγµα ενός
αρχείου .eit, .iwb, .ewf ή .ewf2,
ορισµένα από τα σχέδια
εµφανίζονται εσφαλµένα.

Έχει συµβεί ένα από τα ακόλουθα:
• Έχετε ανοίξει το αρχείο στη Λειτουργία

σχολιασµού σε έναν υπολογιστή µε διαφορετική
ανάλυση οθόνης από τον υπολογιστή που
αποθήκευσε αρχικά το αρχείο. Προχωρήστε σε
ρυθµίσεις σύµφωνα µε την ανάλυση οθόνης του
αρχείου για καλύτερα αποτελέσµατα.

• Ορισµένοι τύποι αντικειµένων για αρχεία
.iwb/.ewf/.ewf2 δεν υποστηρίζονται από το
λογισµικό Easy Interactive Tools. Ανοίξτε το
αρχείο στο αρχικό περιβάλλον ή δηµιουργήστε
ξανά το σχέδιο και το αρχείο στο λογισµικό Easy
Interactive Tools.

• Το αρχείο µπορεί να έχει καταστραφεί.
∆ηµιουργήστε ξανά το σχέδιο και το αρχείο.

∆εν είναι δυνατή η σωστή
αναπαραγωγή
εγγεγραµµένων ταινιών.

Για καλύτερα αποτελέσµατα, χρησιµοποιήστε το
Windows Media Player για την αναπαραγωγή
ταινιών που έχουν εγγραφεί µε χρήση κάµερας
εγγράφων.
Αν δεν ακούτε ήχο, έχει συµβεί ένα από τα
ακόλουθα:
• Η ταινία µπορεί να έχει εγγραφεί από µη συµβατή

κάµερα εγγράφων.
• Ο ήχος είναι µορφή αρχείου .mp3 που δεν

υποστηρίζεται.

Τα σχέδια σε δύο οθόνες
αποκόπτονται.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το Easy
Interactive Driver Ver.4.0. (Το περιβάλλον
εγκατάστασης των προβολέων ενδέχεται επίσης να
προκαλέσει αποκοπή των σχεδίων, εποµένως
ελέγξτε την εγκατάσταση των προβολέων σας.)

∆εν είναι δυνατή η λειτουργία
της κάµερας σε Mac.

Στο Mac, επιλέξτε Προτιµήσεις συστήµατος >
Ασφάλεια & Απόρρητο > Απόρρητο και
βεβαιωθείτε ότι το λογισµικό Easy Interactive Tools
έχει πρόσβαση στην εφαρµογή που δεν µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε.

∆εν είναι δυνατή η χρήση της
γραµµή εργαλείων σχεδίασης
του PowerPoint µε Mac.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Οθόνη Ρυθµίσεις" σελ.38



Παράρτηµα
Βλ. αυτές τις ενότητες, για να µάθετε περισσότερα για το λογισµικό Easy Interactive Tools.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ενηµέρωση και απεγκατάσταση εγκατάστασης του λογισµικού" σελ.48
• "Ειδοποιήσεις" σελ.49
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Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να απεγκαταστήσετε το λογισµικό Easy
Interactive Tools.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λήψη της τελευταίας έκδοσης του λογισµικού" σελ.48
• "Κατάργηση εγκατάστασης Easy Interactive Tools (Windows 8.1/Windows

10/Windows 11)" σελ.48
• "Κατάργηση εγκατάστασης λογισµικού Easy Interactive Tools(Mac)" σελ.48

Λήψη της τελευταίας έκδοσης του λογισµικού

Ενδέχεται να υπάρχουν διαθέσιµες ενηµερώσεις του παρόντος λογισµικού και
του παρόντος οδηγού στον ιστότοπο της Epson.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση epson.sn.

Κατάργηση εγκατάστασης Easy Interactive Tools
(Windows 8.1/Windows 10/Windows 11)

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να απεγκαταστήσετε το λογισµικό
Easy Interactive Tools.

a

Για την απεγκατάσταση του λογισµικού, απαιτούνται δικαιώµατα
διαχειριστή.

a Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

b Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλες τις εφαρµογές που βρίσκονταν σε
εκτέλεση.

c Πατήστε το πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για εµφάνιση όλων των
εφαρµογών.

d Κάντε δεξί κλικ (πατήστε και κρατήστε) το Easy Interactive Tools
Ver.X.XX και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

e Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.

Κατάργηση εγκατάστασης λογισµικού Easy
Interactive Tools(Mac)

Για Mac, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να καταργήσετε την
εγκατάσταση του λογισµικού Easy Interactive Tools.

a Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.

b Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλες τις εφαρµογές που βρίσκονταν σε
εκτέλεση.

c Ανοίξτε το φάκελο Εφαρµογές.

d Ανοίξτε τον φάκελο Easy Interactive Tools Ver. X.XX - Εργαλεία και,
στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Easy Interactive Tools
Uninstaller.

e Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

http://www.epson.sn
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∆είτε αυτές τις ενότητες για σηµαντικές ειδοποιήσεις σχετικά µε το λογισµικό
σας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Γνωστοποίηση πνευµατικά δικαιώµατα" σελ.49
• "Πληροφορίες ονοµασιών και συµβολισµών" σελ.49
• "Γενική γνωστοποίηση" σελ.49
• "Open Source Software License" σελ.50
• "Απόδοση πνευµατικών δικαιωµάτων" σελ.50

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.

Πληροφορίες ονοµασιών και συµβολισµών

• Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows® 8.1
• Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows® 10
• Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows® 11
Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα αναφέρονται ως
"Windows 8.1", "Windows 10" και "Windows 11". 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
Σε αυτόν τον οδηγό, ο γενικός όρος "Mac" χρησιµοποιείται για όλα τα
παραπάνω λειτουργικά συστήµατα.

Γενική γνωστοποίηση

Το EPSON αποτελεί σήµα κατατεθέν, το EXCEED YOUR VISION και το
λογότυπό του αποτελούν σήµατα κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα της Seiko
Epson Corporation.
Οι επωνυµίες Keynote, Mac, OS X και macOS είναι εµπορικά σήµατα της
Apple Inc.
Οι επωνυµίες Microsoft, DirectX, PowerPoint και Windows είναι εµπορικά
σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
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.



Ειδοποιήσεις 50

Open Source Software License

zlib
This projector product includes the open source software program "zlib"
which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to
the "zlib".
The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
List of zlib programs

• zlib-1.2.8
License terms of conditions of each program which are provided by owner of
the copyright to the "zlib" are as follows.
Copyright notice:
(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In
no event will the authors be held liable for any damages arising from the use
of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely,
subject to the following restrictions:
1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim
that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is
not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Jean-loup Gailly
jloup@gzip.org
Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving
lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without
warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup
Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.
If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in
the file ChangeLog history information documenting your changes.

Απόδοση πνευµατικών δικαιωµάτων

Αυτές οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2022. All rights reserved.
2022.8 414332900EL
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