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Uso do Easy Interactive Tools

Inicialização do Easy Interactive Tools
Para iniciar o Easy Interactive Tools no seu computador, siga um destes passos:

•  Windows: Clique duas vezes no ícone  do Easy Interactive Tools na sua área de trabalho ou siga um destes 
passos:

 •  Windows® 7: Clique em  ou Iniciar > Todos os programas ou Programas > EPSON Projector > Easy 
Interactive Tools Ver.5.XX.

 •  Windows 8/Windows 8.1: Navegue até a tela de Aplicativos e selecione Easy Interactive Tools Ver.5.XX.

 •  Windows 10: Clique em  > Todos os aplicativos > EPSON Projector > Easy Interactive Tools 
Ver.5.XX.

• Mac: Na pasta Aplicativos, clique duas vezes em Easy Interactive Tools Ver.5.XX.

O software Easy Interactive Tools inicializa. Uma janela e uma barra de ferramentas se abrem em modo de quadro 
branco.

  Se estiver usando uma câmera de documentos, clique no ícone  Outras ferramentas >  Câmera na barra 
de ferramentas. A tela de Câmera com a barra de ferramentas da câmera de documentos é exibida.

Barra de ferramentas da 
câmera de documentos

Selecione o modelo da sua 
câmera de documentos

Você pode mover a barra de ferramentas se a clicar e arrastar para o local desejado. Para sair do Easy Interactive 
Tools, selecione o ícone  sair no canto superior direito da barra de ferramentas.

*Conecte a câmera de documentos ao seu computador usando um cabo USB.
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Uso da barra de ferramentas
A barra de ferramentas aparece na imagem projetada (modo de anotação ou de mouse) ou em uma superfície em 
branco, imagem de fundo ou padrão (modo de quadro branco). Você pode escrever ou desenhar com uma caneta 
interativa ou seu dedo (se aplicável) e capturar, salvar ou imprimir as suas páginas. Em modo de mouse, você pode 
interagir com o seu desktop para abrir aplicativos, acessar links e operar barras deslizantes, por exemplo. Você 
pode executar as funções a seguir na barra de ferramentas. (Se estiver usando uma câmera de documentos, uma 
barra de ferramentas também está disponível na tela da câmera.)

Modo de quadro branco / Modo de anotação

Troca entre 
os modos

Captura e adiciona a tela 
como outra página (modo 
de quadro branco) ou a 
move para o modo de 

quadro branco (modo de 
anotação)

Navega para cima 
ou para baixo 
no documento 
selecionado 

(somente no modo 
de anotação)

Seleciona a cor 
da caneta ou 
do formato

Desfaz/refaz 
múltiplas 

operações (uma 
de cada vez)

Insere texto
Elimina todas 
as anotações

Sai do Easy 
Interactive Tools

Salva suas 
anotações

Exibe o painel 
de outras 

ferramentas 
(veja a próxima 

seção)

Seleciona a 
espessura, 

tipo ou 
formato da 

caneta

Apaga - seleciona 
o ponto pequeno 
ou grande para 

uma borracha fina 
ou espessa

Exibe um cursor que permite 
que ajuste uma anotação ou 
imagem inserida (você pode 
redimensioná-la, movê-la ou 

girá-la, por exemplo)

Ferramentas adicionais do modo de quadro branco

Importa uma imagem

Seleciona um fundo

Exibe a lista de páginas de quadro 
branco (adiciona, apaga, copia, 
move as páginas)

Modo de mouse

Troca entre os 
modos

Exibe o painel de 
outras ferramentas 

(veja a próxima seção)

Captura a tela e 
a move para o 

modo de quadro 
branco

Sai do Easy 
Interactive 

Tools
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Outras ferramentas
Para exibir as ferramentas mostradas abaixo, selecione o ícone  Outras ferramentas. Você pode imprimir 
páginas, exibir uma imagem da câmera de documentos conectada e selecionar outras ferramentas e configurações. 

Modo de anotação / Modo de mouse

Salva a imagem exibida em 
formato .pdf, .eit ou .iwb

Cobre a imagem com 
uma sombra

Abre a tela de configurações 
para selecionar como salvar 

configurações e mais

Amplia a imagem

Exibe um efeito de 
holofote móvel

Exibe a ajuda (somente 
no modo de mouse)

Exibe um teclado na tela

Imprime a 
imagem exibida 

atualmente

Exibe a imagem de uma 
câmera de documentos Epson 

conectada ao computador

Modo de quadro branco

Em Modo de quadro branco, as seguintes funções estão disponíveis, além ou no lugar daquelas descritas acima.

                       

Cria um arquivo novo

Exibe a lista de arquivos 
recentemente salvos

Cola dados do 
clipboard

Abre arquivos salvos 
anteriormente
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Barra de ferramentas da câmera de documentos
Quando você seleciona o ícone  Outras ferramentas >  Câmera na barra de ferramentas, a tela da câmera 
e a barra de ferramentas da câmera de documentos são exibidas. As funções a seguir estão disponíveis na barra de 
ferramentas da câmera de documentos.

Gira a imagem 
180°

Aumenta ou 
diminui a imagem

Troca entre 
exibição completa 

e exibição de janela

Pausa a imagem 
temporariamente

Habilita o desenho na 
imagem da câmera de 

documentos

Exibe ajustes 
para brilho, 
contraste e 
equilíbrio de 
brancos (se 
disponível)

Salva a imagem 
e desenhos 

exibidos 
atualmente como 

uma imagem

Grava imagens 
da câmera de 

documentos em 
intervalos de um 

segundo

Arrasta o cursor 
para aumentar a 
área selecionada 
da imagem em 

uma janela nova
Exibe a imagem 
no seu tamanho 

real

Foca 
automaticamente 

a imagem

Desloca e inclina 
uma imagem 

ao arrastá-la e 
soltá-la

Cola a imagem 
atual da câmera 
de documentos 
em uma página 

em Modo de 
quadro branco

Para a gravação

Grava imagens e 
áudio da câmera 
de documentos
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EPSON é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos 
proprietários. A Epson nega todo e qualquer direito sobre estas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio. 

© 2020 Epson America, Inc., 03/20  CPD-40864R2

Como salvar os seus arquivos
 •  Para salvar a sua tela ou páginas como PDF, imagem ou arquivos interativos na pasta Documentos > Easy 

Interactive Tools, basta selecionar o ícone  Salvar na barra de ferramentas. O Easy Interactive Tools dá 
nomes aos seus arquivos automaticamente (.eit é a seleção padrão de tipo de arquivo).

•  Para selecionar outros locais e formatos para salvar seus arquivos, siga estes passos:

1  Selecione o ícone  Outras ferramentas na barra de ferramentas, selecione o ícone  Configurações 
e depois selecione a guia Salvar conforme mostrado abaixo.

Windows Mac

2  Selecione o local, nome e tipo de arquivo. Você pode salvar todas as telas e páginas em um arquivo PDF.

Observação:  Se você planejar editar um arquivo, salve-o como um arquivo .eit.

3  Se você quiser selecionar configurações diferentes cada vez que salvar arquivos, marque a caixa de seleção 
Verificar quando salvar.

4  Selecione OK para fechar a janela de configurações.
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