
Dicas para o Easy Interactive Tools

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

  •   Windows®: Selecione  ou Iniciar > Todos os programas ou Programas > EPSON Projector > Easy 
Interactive Tools.

    Ou clique duas vezes no ícone  do Easy Interactive Tools na sua área de trabalho.

  •   Mac OS X: Selecione Aplicativos > Easy Interactive Tools > Easy Interactive Tools.

  A barra de ferramentas Easy Interactive aparece na imagem projetada e uma seta  aparece do outro lado da 
imagem. Duas barras de ferramentas diferentes estão disponíveis, uma para o modo interativo e uma para o modo 
de quadro branco:

Modo interativo
No modo interativo, a barra 
de ferramentas aparece na 
imagem projetada e permite 
que use uma caneta como  
mouse para abrir aplicativos, 
acessar links e operar barras 
deslizantes, por exemplo. 

Neste modo, você também 
pode fazer anotações naquilo 
que for exibido a partir do 
seu computador ou câmera 
de documentos, e salvar ou 
imprimir suas páginas.

Ferramentas
interativas

Ferramentas 
de anotação

Ferramentas 
para o modo 
de quadro 
branco

Ferramentas 
de anotação

Modo de quadro 
branco
Em modo de quadro branco, a 
barra de ferramentas aparece 
em uma superfície em branco, 
em uma imagem de fundo ou em 
um modelo. Você pode escrever 
ou desenhar usando a caneta, 
adicionar imagens e salvar ou 
imprimir suas páginas. 

Anotações 

Você pode usar as ferramentas 
de anotação na parte inferior 
da barra de ferramentas em 
qualquer um dos modos.

2  Para trocar entre modos, selecione o ícone  do modo de anotação para exibir a barra de ferramentas interativa ou 
o ícone  do modo de quadro branco para exibir a barra de ferramentas de quadro branco.

3  Para sair do Easy Interactive Tools, selecione o ícone  Sair no canto inferior direito da barra de ferramentas. Você 
também pode minimizar a barra de ferramentas se selecionar o ícone  Fechar e depois selecionar a  seta para 
voltar a exibir a barra de ferramentas.

Ferramentas para o modo interativo
Muda para o modo de quadro branco

Salva a tela atual

Vai para a página anterior/próxima página em 
um navegador ou em outro programa

Usa um teclado virtual na tela para digitar texto 
em um navegador ou em outro programa

Insere um círculo, quadrado, triângulo ou 
outras formas

Muda para o modo interativo

Troca entre os modos de caneta e de mouse 

Desfaz/refaz múltiplas operações  
(uma de cada vez)

Exibe a imagem de uma câmera de documentos 
conectada ao computador via USB

Usa a lupa para aumentar a imagem

Exibe ferramentas adicionais  
para salvar, imprimir e mais



Ferramentas para anotação

Esconde/minimiza a 
barra de tarefas

Escreve ou desenha com uma caneta personalizada

Escreve ou desenha com marcador

Usa caneta preta, vermelha ou azul - selecione 
ponto grande para linhas grossas

Apaga - selecione ponto grante para borracha grossa

Sai do Easy Interactive Tools

Muda a cor e largura da caneta personalizada

Muda a cor e largura do marcador

Usa a caneta preta, vermelha ou azul - selecione pontos 
pequenos para linha finas

Apaga - selecione pontos pequenos  
para borrachas finas

Elimina todas as anotações

Troca entre a opção de esconder a barra de ferramentas 
depois do uso e mostrá-la continuamente

Ferramentas para o modo de quadro branco
Muda para o modo de quadro branco

Salva a tela atual

Desfaz/refaz múltiplas operações (uma de cada vez)

Abre uma página nova

Deleta a página atual

Exibe um cursor que permite que redimensione ou 
mova uma imagem inserida

Insere um círculo, quadrado, triângulo ou outras formas

Muda para o modo interativo

Seleciona entre padrões ou cores de fundo ou 
exibe uma imagem da câmera de documentos

Exibe uma lista de páginas sendo atualmente editadas

Insere uma imagem de um arquivo ou de uma câmera 
de documentos conectada ao computador

Usa a lupa para aumentar a imagem

Exibe ferramentas adicionais para  
salvar, imprimir e mais

Ferramentas para salvar, imprimir e mais

Para exibir as ferramentas mostradas abaixo, selecione o ícone  na barra de ferramentas.

Cobre a imagem com um sombra móvel

Abre a tela de configuração, o que permite que selecione 
definições para salvar suas páginas e mais

Exibe a ajuda (somente para modo de mouse interativo)

Exibe um efeito de foco de luz móvel

Imprime a imagem atualmente exibida. Em modo de quadro 
branco, você pode selecionar as páginas a imprimir

Muda o próximo toque da caneta para um clique com o 
botão direito (somente para modo de mouse interativo)

1 
 Para salvar sua tela ou páginas como arquivos .jpg na sua pasta           
Documentos >  Easy Interactive Tools, selecione a ferramenta  

 Salvar. O Easy Interactive Tools dá nomes aos seus arquivos 
automaticamente baseado na data e hora.

2  Para selecionar outros locais e formatos para salvar seu arquivo, 
selecione a ferramenta  , depois selecione a guia Salvar 
Configurações, conforme mostrado à direita.

3  Selecione o local, nome e tipo de arquivo para salvar suas páginas. 
Você pode salvar todas as suas páginas como um arquivo PDF.

4  Se você quiser selecionar configurações diferentes cada vez que salvar, 
selecione a opção Verificar quando salvar.

5  Selecione OK para fechar a janela de configurações.
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