Kezelési útmutató
(a szoftverhez)
Elektronikus tábla
(elite Panaboard)

Típusszám:

UB-T780

Az állvány külön megvásárolandó.

•

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa végig ezt az utasítást, és őrizze meg gondosan, később még
hasznos lehet, ha utána kíván nézni valaminek.

Bevezetés

Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta a Panasonic elektronikus tábláját.

Kiemelkedő szolgáltatások
Ha az elite Panaboard készüléket egy számítógéphez csatlakoztatja, és egy projektort használ arra, hogy
megjelenítse a számítógép képernyőjének tartalmát az elite Panaboard készüléken, akkor a következőket
teheti:

Elektronikus toll szolgáltatások
•
•
•

Az elektronikus tollat egérként használva kezeli a képernyőn lévő objektumokat.
Az elektronikus toll segítségével vonalakat húz be a képernyőre, illetve töröl ki onnan.
Elmenti az elektronikus tollal a képernyőre rajzolt képeket.

elite Panaboard book
Használja az elite Panaboard book software-t, amely olyan elite Panaboard műveleteket támogat, mint
például az írás, rajzolás, képek csatolása és a számítógép műveletek. Ez a szoftver lehetővé teszi, hogy
a számítógépe képernyőjén lévő tartalmat elmentse, és egy későbbi használathoz előhívja.

Az elite Panaboard software két üzemmódja
Az elite Panaboard software az alábbi két üzemmód egyikében használható.
• Rajzoló üzemmód
• elite Panaboard book üzemmód

Rajzoló üzemmód
Az elektronikus tollal szöveget írhat, ábrákat rajzolhat és kezelheti a programokat az elite Panaboardra
kivetített képen. Az Ön által rajzolt elemek elmenthetők egy fájlba. A munkafelület háttere és az alkalmazói
adatok nem változnak.

elite Panaboard book üzemmód
Az elite Panaboard book program oktatóanyagok és prezentációk létrehozására szolgál. Az elite Panaboard
book software-rel létrehozott fájlok szabadalmazott formátumban (.peb) kerülnek elmentésre. Az elite
Panaboard book programmal létrehozott anyagok bemutatók és magyarázatok segédeszközeként
használhatók.
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Bevezetés

A kezelési útmutatókról
Az elite Panaboard készülék két külön használati útmutatóval rendelkezik.
Az alapműveletekhez
(nyomtatott dokumentum)

Az elite Panaboard csatlakoztatására és kezelésére, valamint a
szerkezet telepítésére vonatkozó utasítások.

A szoftverhez
(nyomtatott dokumentum)

A tartozék elite Panaboard software és az elite Panaboard book
utasításai.

Rövidítések
A Windows® a Microsoft® Windows® operációs rendszert jelenti.
A Windows® 2000 a Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszert jelenti.
A Windows® XP a Microsoft® Windows® XP operációs rendszert jelenti.
A Windows Vista® a Microsoft® Windows® Vista® operációs rendszert jelenti.
Az Excel® a Microsoft® Excel® számolótábla szoftvert jelenti.
A PowerPoint® a Microsoft® PowerPoint® bemutató ábrakészítő program.
A DirectX® a Microsoft® DirectX® alkalmazás programozási interfészét jelenti.

Védjegyek
•
•
•
•
•

A Microsoft, Windows, Windows Vista, DirectX, Excel, PowerPoint és a Windows Media a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye illetve védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Az IBM és AT az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban, más országokban, vagy mindkettőben.
Az Intel és Pentium az Intel Corporation védjegye illetve bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
Az Adobe, a Reader és a Flash az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye illetve védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Az ebben az útmutatóban említett, összes egyéb védjegy az adott kereskedelmi védjegy birtokosainak
saját tulajdona.

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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Bevezetés

Rendszerkövetelmények
Számítógép
CPU
Operációs rendszer
Interfész
Memória (RAM)
Merevlemez

IBM® PC/AT® vagy azzal kompatibilis gép, CD-ROM meghajtóval
Intel® Pentium® 4 vagy gyorsabb processzor
Windows 2000 SP4 / Windows XP / Windows Vista
USB 2.0
256 MB vagy több (Windows 2000 SP4 javítócsomaggal)
512 MB vagy több (Windows XP)
512 MB vagy több (Windows Vista)
Merevlemez, legalább 200 MB szabad hellyel (a képek mentéséhez
szükséges helyen kívül)

Megjegyzések
• Az elite Panaboard software futtatásához szükség van a Microsoft .NET Framework 1.1 vagy újabb
verziójú és a DirectX® 7.0 vagy újabb verziójú programra. Amikor telepíti a CD-ROM-on lévő elite
Panaboard software-t, számítógépén telepítésre kerül a .NET Framework 1.1 program, amennyiben
az még nincs telepítve.
• A fenti rendszerkövetelmények nem felelnek meg az összes operációs rendszer ajánlott
követelményeinek.
• Videófájlok beillesztéséhez és lejátszásához számítógépén telepítve kell lennie a Windows Media®
Player 10 programnak illetve egy újabb verziójának, vagy az Adobe Flash® Player programnak.
• Videófájlok beillesztését és lejátszását nem támogatja a Windows 2000 SP4 rendszer.
• A kézírás felismerés szolgáltatást a Windows Vista Ultimate, a Windows Vista Home Premium, a
Windows Vista Business és a Windows XP Tablet PC Edition 2005 program támogatja.
• Ha Windows 2000 SP4 vagy egy újabb verziójú operációs rendszert, vagy Windows XP Professional
operációs rendszert használ, akkor a kézírás felismerés szolgáltatás alkalmazásához számítógépén
telepítve kell lennie a Tablet PC SDK és a Microsoft Windows Tablet PC Edition 2005 Recognizer
Pack programnak.
• A kézírás felismerés szolgáltatást nem támogatja a Windows Vista Home Basic sem a Windows XP
Home Edition operációs rendszer.
• Videófájlok felvételéhez és lejátszásához elegendő merevlemez hellyel kell rendelkeznie.
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Az elite Panaboard
software indítása és a
kalibráció végrehajtása
1. Kapcsolja be az elite Panaboard készüléket.
2. Csatlakoztassa az elite Panaboardot a
számítógépéhez az USB kábellel.
• Az elite Panaboard software automatikusan
elindul.
• Amikor az elite Panaboard software-t először
indítja el, a kalibrációs képernyő jelenik meg.
• Indítsa újra a számítógépét, ha ezt kéri a
program. A számítógép újraindítása után,
csatlakoztassa az elite Panaboardot az USB
kábellel a számítógépéhez.

•
•
•
•

3. Hajtsa végre a kalibrálást.
4. Érintse az elektronikus tollat a táblán

Az elektronikus tollat a képernyőtáblához
képest tartsa derékszögben, és nyomja meg.
Amikor lenyomja a tollhegyet, az elektronikus
toll zizegő hangot ad ki.
Amikor a jelzett pont pozíciója pontosan meg
lett határozva, a kalibrálás automatikusan
továbblép a következő pontra.
A kalibrálás normál elvégzése után megjelenik
a befejezés párbeszédpanel.

megjelenő kör középpontjához, amíg az el nem
tűnik (kb. 2 másodpercre). Ismételje meg az
alábbi ábrán látható sorrendben.

1

2

5. Kattintson a [Rendben] gombra.
•

3

Ha az elite Panaboardot és a projektort rögzíti
oly módon, hogy azok nem tudnak elmozdulni
(Falra szerelt), válassza ki a [Mindig ezt a
beállítást használja.] jelölőnégyzetet, és
kattintson a [Rendben] gombra, hogy az elite
Panaboard software következő indításánál már
átugorja a kalibrációt. A kalibrációs képernyő
újbóli megjelenítéséhez olvassa el a
„Beállítások... (17. oldal)” fejezetet.
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•

A kalibrálás befejezése után a figyelmeztető
ikon, és
területen megjelenik az
automatikusan megjelenik a Rajzoló eszköztár.

A Rajzoló eszköztár
használata
A Rajzoló eszköztár megjelenik, amikor elindítja az
elite Panaboard software programot. A Rajzoló
eszköztár segítségével karaktereket és képeket
rajzolhat, illetve törölhet a képernyő munkafelületén
vagy az alkalmazás adatainál. Továbbá az
elektronikus tollal átkapcsolhat az eszköztár által
nyújtott összes funkció között.

Az eszköztár elemeinek neve
Nyíl
Fekete toll

Piros toll

Kék toll

Zöld toll

Visszavonás

•

[Rajzoló eszköztár]
Használhatja az elite Panaboard software
programot.

Radír

Mégis

Frissítés

Mindent töröl

Beállítások

Fehér háttér

Mentés képként
Képernyőbillentyűzet
Nagyító
Reflektor (spotlight)
Méretváltoztatás

PowerPoint vetítés
elite Panaboard book
Képernyő takarás
Felvétel
Zsugorítás

Nyíl
Az elektronikus tollat egérként használhatja.

1. Kattintson a

(Nyíl) ikonra a Rajzoló
eszköztárban.
• Az elektronikus toll ugyanúgy használható,
mint egy egér.
Kattintás a bal gombbal
Nyomja meg és engedje fel a tollhegyet az
elite Panaboardon.
Kattintás a jobb gombbal
Nyomja meg és engedje fel a tollhegyet az
elite Panaboardon, miközben az elektronikus
tollon a toll gombot lenyomva tartja.
Dupla kattintás
Nyomja meg és engedje fel a tollhegyet
kétszer az elite Panaboardon.
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Áthúzás
Nyomja meg a tollhegyet az elite Panaboardon
és válasszon ki egy objektumot. A tollhegy
lenyomva tartása mellett vigye a tollal az
objektumot a kívánt helyre, és engedje el.

Radír

2. Vigye az elektronikus tollat a törlendő
területre. (A tollhegy lenyomva tartása mellett
mozgassa az elektronikus tollat az elite
Panaboardon.)

Toll (Fekete/Piros/Kék/Zöld)
Az elektronikus tollal karaktereket, képeket és
szabadkézi vonalakat rajzolhat. Beállíthatja a rajzolt
vonalak színét is.

(Kék toll)/

(Frissítés) ikonra a Rajzoló
eszköztárban.
• A táblára rajzolt vonalai újra megjelennek.

(Radír) ikonra a Rajzoló

eszköztárban.

1. Kattintson a

A képernyőre rajzolt vonalak esetleg néha törlődnek,
vagy pozíciójuk megváltozik az ablakok áthelyezése
vagy egy alkalmazás használata miatt. Ilyenkor a
megrajzolt vonalakat újra megjelenítheti eredeti
pozíciójukban.

1. Kattintson a

Az elektronikus tollal részeket törölhet a
szabadkézzel rajzolt vonalakból.

1. Kattintson a

Frissítés

(Fekete toll)/

(Piros toll)/

Mindent töröl
Az eszköztár toll elemével rajzolt összes vonalat
törölheti.

1. Kattintson a

(Mindent töröl) ikonra a
Rajzoló eszköztárban.
• Megjelenik egy nyugtázó képernyő.

2. Az összes vonal törléséhez válassza ki az
[Igen] lehetőséget.
• A képernyőn lévő összes vonal törlődik.
• A Mindent töröl művelet visszavonásához,
kattintson a [Nem] lehetőségre.

(Zöld toll) ikonra a Rajzoló

eszköztárban.

2. Rajzoljon az elektronikus tollal az elite
Panaboardon.

Visszavonás
Visszavonhat egy műveletet.

1. Kattintson a

(Visszavonás) ikonra a Rajzoló
eszköztárban.
• Az előző művelet visszavonásra kerül.

Beállítások
Megváltoztathatja a toll vastagságát, színét és
átlátszóságát valamint a radír méretét. A vastagságot
egymástól függetlenül változtathatja meg a négy toll
típusnál.

1. Kattintson a

(Beállítások) ikonra a Rajzoló
eszköztárban.
• Megjelenik a „Tollak és radír beállítása” ablak.

Mégis
Visszaállíthatja az előzőleg visszavont műveletet.

1. Kattintson a

(Mégis) ikonra a Rajzoló
eszköztárban.
• A [Visszavonás] paranccsal előzőleg
visszavont művelet visszaállításra kerül.

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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2. Állítsa be a kívánt toll színt és vastagságot,
valamint radírméretet.

Megjegyzések
• Ha Ön egy toll színét megváltoztatja, a szín
megjelenik a Rajzoló eszköztár toll gombjában.
• Ha kiválasztja a [Szövegkiemelő] opciót, akkor
a rajzolt vonalnál megjelenik az alapkép. Ha az
alapkép színei sötétek, a vonalat nem lehet jól
látni, és ilyenkor ne válassza ki a [Szövegkiemelő] opciót. Továbbá, ha a vonalak keresztezik egymást, a metszéspont fekete lesz.
• Windows Vista esetén, a szövegkiemelő
változtatásainak száma (jelölés/jelölés törlés)
legfeljebb 10.

Fehér háttér
Azonos vastagság
Ennek az opciónak a kiválasztása az összes
toll vastagságát azonosra állítja.
Fekete/Piros/Kék/Zöld
Állítsa be az egyes tollak vastagságát
egymástól függetlenül. Állítson be egy értéket
1 és 30 között. Az érték megváltoztatásához a
csúszkát is használhatja oly módon, hogy
balra vagy jobbra húzza.
Kattintson a szín változtatásához!
Kattintson egy tollra, miután megjelenik a Szín
beállítások ablak, amelyben megváltoztathatja
a toll színét.
Szövegkiemelő
Ennek az opciónak a kiválasztásával a toll
színe félig átlátszóvá válik.
Radír átmérője
Állítsa be a radír átmérőjét. Állítson be egy
értéket 1 és 60 között. Az érték megváltoztatásához a csúszkát is használhatja oly módon,
hogy balra vagy jobbra húzza.

3. Kattintson a [Rendben] gombra.
•

Megjelenik egy nyugtázó ablak, amely
megkérdezi, hogy Ön az új beállítást az
összes, előzőleg rajzolt vonalra alkalmazni
kívánja-e.

4. Kattintson a [Minden vonalra] vagy a [Csak az
újakra] lehetőségre.
• Ha a [Minden vonalra] lehetőséget választja,
akkor az összes, előzőleg megrajzolt vonal az
új beállításoknak megfelelően frissítődik.
• Ha a [Csak az újakra] lehetőséget választja,
akkor az új beállítások csak azokra a
vonalakra vonatkozik, amelyeket ezután fog
rajzolni.
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A teljes képernyő munkafelületet fehéren jelenítheti
meg. Ez a szolgáltatás kiegészítő magyarázatokhoz
használható.

1. Kattintson a

(Fehér háttér) ikonra a Rajzoló
eszköztárban.
• A teljes képernyő munkafelület fehér lesz. Az
eredeti kijelzés megjelenítéséhez, kattintson
ismét a
(Fehér háttér) ikonra.

Mentés képként
Mentse el egy fájlba a megjelenített képernyőt és az
elektronikus tollal megrajzolt összes vonalat.
A kijelzést két módon mentheti el:
• Mentse el a fájlt egy név beadásával.
• Mentse el a fájlt az aktuális dátum és időpont
fájlnévként való használatával.
A fájlok elmentésére és a fájl formátumokra
vonatkozó információt olvassa el a „Beállítások... (17.
oldal)” fejezetben.

Fájl mentése fájlnév beadásával

1. Kattintson a

(Mentés képként) ikonra a
Rajzoló eszköztárban.
• Megjelenik a „Mentés másként” ablak.

2. Adja meg a fájlhoz a mappát és a nevet, majd
válassza ki a fájl formátumot.
• A Fájl típusnál válasszon az alábbi formátumok
közül.
– Bittérkép fájl (.bmp)
– JPEG fájl (.jpg)
– TIFF fájl (.tif)

Rajzoló üzemmód

3. Kattintson a [Mentés] gombra.
•

Ha a „Mentés másként” ablakban egy meglévő
TIFF fájlt választ ki, megjelenik egy ablak,
amely megkérdezi, hogy a képet hozzá
kívánja-e adni a meglévő fájlhoz, vagy felül
kívánja írni a meglévő fájlt.
– Hozzáadás a fájlhoz
Válassza ki az [Igen] gombot. Az új kép
hozzáfűződik a meglévő fájl végéhez, és a
fájl többoldalas TIFF fájlként kerül
elmentésre.
– A fájl felülírása
Válassza ki a [Nem] gombot. A meglévő fájl
törlődik, és az új fájl egyoldalas TIFF
fájlként kerül elmentésre.

A fájl elmentése az aktuális dátum és időpont
fájlnévként való használatával.
1. Kattintson a jobb gombbal a
ikonra a
figyelmeztető területen, és válassza ki a
[Beállítások...] lehetőséget.

2. Válassza ki a [Mentse a fájlt automatikusan a

•

Vetítés indítása

1. Kattintson a

(PowerPoint vetítés) ikonra a
Rajzoló eszköztárban.
• Megjelenik a „Megnyitás” ablak.

2. Adja meg a lejátszandó PowerPoint fájl
mappáját és nevét.

3. Kattintson a [Megnyitás] gombra.
•

ablak bezárásához.

4. Kattintson a

(Mentés képként) ikonra a
Rajzoló eszköztárban.
• Megjelenik a mentést nyugtázó képernyő.

5. Kattintson a [Rendben] gombra.
•

Ha a [Ne mutassa ezt az üzenetet újra!]
jelölőnégyzetet választja ki, az ablak nem
jelenik meg a következő alkalommal, amikor
ezzel a módszerrel ment. Az ablak újbóli
megjelenítéséhez olvassa el a „Beállítások...
(17. oldal)” fejezetet.

A PowerPoint elindul, és a vetítés automatikusan megkezdődik.

Megjegyzések
•

•

dátummal megnevezve] jelölőnégyzetet, és
adja meg a „Mentés könyvtára” és a „Fájl
formátum” paramétert.

3. Kattintson a [Rendben] gombra a „Beállítások”

Az Ön által a képernyőre rajzolt elemek nem
PowerPoint adatok, hanem Rajzoló eszköztár
adatok.

Ha már nyitva van egy PowerPoint fájl, akkor a
(PowerPoint vetítés) ikonra kattintás nem
jeleníti meg a „Megnyitás” ablakot, hanem
helyette megkezdi a megnyitott fájl vetítését.
Ha éppen vetítést futtat a PowerPoint prog(PowerPoint
ramból, akkor kattintson a
vetítés) ikonra, hogy megkezdje az elite
Panaboard software használatát a vetítéssel.

A dia változtatása
Vetítés közben a Rajzoló eszköztárban megjelenik a
(Következő) és az
(Előző) ikon.

1. Kattintson a

(Következő) vagy a
(Előző)
ikonra a Rajzoló eszköztárban.
• Ezek a gombok ugyanúgy működnek, mint a
PowerPoint programban a [Next] (Következő)
és [Previous] (Előző) gomb.
• Ha már kiválasztotta a tollat vagy a radírt,
akkor nem szükséges ideiglenesen
kiválasztania a Nyíl eszközt.

Megjegyzés

PowerPoint vetítés
A PowerPoint programot a Rajzoló eszköztárból indíthatja, és megjeleníthet egy vetítést. Az elektronikus
tollal rajzolt elemeket a készülék diánként tárolja, így
az Ön által rajzolt elemek a következő képen nem
jelennek meg, amikor diát vált. Ráadásul Ön egy fájlba is elmentheti a diákra rajzolt elemeket, és így a
következő vetítés alkalmával azokat újra használhatja.

•

Ha a diát a Rajzoló eszköztár használata
nélkül változtatja, akkor a rajzolt adatok nem
jelennek meg. A rajzolt adatok megjelenítéséhez kattintson a
(Frissítés) ikonra.

Kilépés a vetítésből

1. Kattintson a

(PowerPoint vetítés) ikonra a
Rajzoló eszköztárban vetítés közben.
• A PowerPoint vetítés befejeződik.

Megjegyzés
• Ezeknek a szolgáltatásoknak a PowerPoint
programmal való használatához az Ön számítógépén telepítve kell lennie a PowerPoint 97
programnak vagy egy újabb verziójának.

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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Megjegyzés
•

1. Kattintson a

Ha a vetítés befejeződik, amikor a
(Következő) ikonra kattint, vagy más okból
véget ér, a Rajzoló eszköztár felismeri, hogy a
vetítés befejeződött, és visszaáll nincs-vetítés
üzemmódba anélkül, hogy Önnek rá kellene
kattintania a

(PowerPoint vetítés) ikonra.

A diára rajzolt elemek elmentése
Amikor kilép a Rajzoló eszköztárból, megjelenik egy
ablak, amely megkérdezi, hogy rajz adatfájlként el
kívánja-e menteni a tollal rajzolt, illetve a radírral
törölt adatokat.
Ha azt jelzi, hogy el akarja menteni az adatokat,
akkor a rajz adatok ugyanazzal a névvel, mint a
PowerPoint fájl (de „.ips” kiterjesztéssel), rajz
adatfájlként mentésre kerülnek. Alapértelmezésben a
fájl helye megegyezik a PowerPoint fájléval. Ha a fájl
nem menthető el erre a helyre, akkor a készülék a
„Beállítások... (17. oldal)” menüpontnál megadott
mappát használja.

Megjegyzés
•

A rajz adatok szabadalmaztatott kép
formátumban (.ips) kerülnek elmentésre.

Az elmentett rajz adatok használata és
megjelenítésük egy vetítésnél
Amikor egy vetítés indításához rákattint a
(PowerPoint vetítés) ikonra, és amennyiben vagy
ugyanazzal a névvel, és ugyanabban a mappában,
mint amelyikben a PowerPoint fájl van, vagy a
„Beállítások... (17. oldal)” menüpontnál megadott
fájlban vannak a rajz adatok, akkor megjelenik egy
nyugtázó ablak, amely megkérdezi, hogy használni
kívánja-e ezeket az adatokat. Ha azt jelzi, hogy
használni kívánja az adatokat, akkor a rajz elemek
betöltődnek a rajz fájlból, és megjelennek a
vetítésnél.

Megjegyzés
•

Ha már nincs szüksége az elmentett rajz
adatfájlra, akkor törölje azt az Intéző (Explorer)
vagy egy másik alkalmazás segítségével.

Képernyőbillentyűzet
A képernyőbillentyűzet egy, az elite Panaboardon
kivetített képen megjelenő, virtuális billentyűzet.
Karaktereket úgy vihet be, ha rákattint a képernyőbillentyűzet gombjaira. Képernyőbillentyűzetként
használhatja az Eredeti billentyűzetet vagy a Windows
billentyűzetet. A képernyőbillentyűzet típusának
megváltoztatását olvassa el a „Beállítások… (17.
oldal)” fejezetben.
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(Képernyőbillentyűzet) ikonra
a Rajzoló eszköztárban.

2. Aktiválja a karakterek beadása alkalmazást, és
vigye a kurzort arra a helyre, ahová a
karaktereket be akarja adni.
(Excel esetében például a szövegbeviteli módba
való belépéshez kattintson duplán egy cellára.)

3. Kattintson a karakterekre a képernyőbillentyűzeten.

Az eredeti képernyőbillentyűzet használata
A képernyőbillentyűzet kiválasztása
Kiválaszthatja a képernyőbillentyűzet megjelenési
módját. A képernyőbillentyűzet menüsor
[Billentyűzet] menüjéből válasszon ki egy elemet
az alábbiak közül.
Bővített billentyűzet
Megjeleníti a számgombokat is tartalmazó
billentyűzetet.
Alapbillentyűzet
Megjeleníti a számgombokat nem tartalmazó
billentyűzetet.

A képernyőbillentyűzet megjelenítése a többi
ablak fölött
A képernyőbillentyűzetet mindig az összes többi
ablak fölött jelenítheti meg. A Képernyőbillentyűzet
menüsorban válassza ki a [Beállítások] → [Mindig
látható] elemet, és az elem mellett megjelenik egy
bejelölés. Az opció letiltásához válassza ki újra ezt az
elemet, a bejelölés pedig eltűnik.

A képernyőbillentyűzet méretének
megváltoztatása
Megváltoztathatja a képernyőbillentyűzet méretét. A
Képernyőbillentyűzet menüsorban válassza ki a
[Beállítások] → [Méret] elemet, és válasszon a
[Nagy], [Közepes] vagy [Kicsi] közül.
• A képernyőbillentyűzet méretét a jobb és bal
oldali élének húzásával is megváltoztathatja. A
méretet a felső és alsó szél húzásával nem
lehet megváltoztatni.
• A képernyőbillentyűzet szélesség-magasság
aránya rögzített.
• Az ablak szélessége a [Közepes] méret
1/2–2-szerese között változtatható.

Rajzoló üzemmód

Megjegyzések
•
•

A képernyőbillentyűzet címsorában látható
annak az alkalmazásnak a neve, amelyben a
karaktereket beadja.
Ha a képernyőbillentyűzet látható, és rákattint
a
(Képernyőbillentyűzet) ikonra, azzal
bezárja a képernyőbillentyűzetet.

elite Panaboard book
Az elite Panaboard book programot a Rajzoló
eszköztárból indíthatja.

1. Kattintson az

(elite Panaboard book) ikonra
a Rajzoló eszköztárban.
• Elindul az elite Panaboard book program.

Megjegyzések
•
•
•

A Rajzoló eszköztár csökkentett méretben
jelenik meg.
A Rajzoló eszköztárban a Nyíl eszköz kerül
kiválasztásra.
Amikor fut elite Panaboard book program,
megnyithat egy új elite Panaboard book
(elite Panaboard book)
ablakot, és az
ikonra kattintással több fájlt is megnyithat.

Nagyító
Megnagyíthatja az elite Panaboard által kivetített kép
egy részét.

1. Kattintson a

(Nagyító) ikonra a Rajzoló
eszköztárban.
• Megnyílik a nagyítás ablak.
• Ha a nagyítás ablakot a kiválasztott tollal nyitja
meg, az egérmutató nyíllá változik.

Képernyő takarás
Kitakarhatja az elite Panaboard által kivetített kép egy
részét egy szürke mezővel.

1. Kattintson a

(Képernyő takarás) ikonra a
Rajzoló eszköztárban.
• A Képernyő takarás szolgáltatás aktiválódik, és
egy szürke mező kitakarja a teljes képernyőt.
• Ha a képernyő takarást a kiválasztott tollal
aktiválja, az egérmutató nyíllá változik.

2. Húzza el a mező széleit az átméretezéséhez,
hogy a képernyőn csak a szükséges területet
takarja.
• A munkafelületen lévő kép kiválasztott részét
elrejti a képernyő takarás.

Megjegyzések
•

A takarás elhúzásával a képernyő takart
területét fokozatosan láthatóvá teheti.

Reflektor (spotlight)
Megjelenítheti az elite Panaboard által kijelzett kép
egy részét oly módon, mintha azt egy fényszóró
világítaná meg.

1. Kattintson a

(Reflektor (spotlight)) ikonra a
Rajzoló eszköztárban.
• Megjelenik a Reflektor (spotlight) ablak.
• Amikor a kiválasztott tollal kiválasztja a
Reflektor (spotlight) eszközt, az egérmutató
nyíllá változik.

2. Vigye a fényfoltot áthúzással egy olyan helyre,
ahol a fényszóró nem világít.

3. Az átméretezéséhez húzza el a reflektor
(spotlight) kék keretét.

2. Vigye a nagyítás ablakot a nagyítandó
területre.
• A készülék kinagyítja a nagyítás ablakban lévő
területet.

3. Kattintson a jobb gombbal a nagyítás
ablakban, és változtassa meg a nagyítási
mértékét.
• 2x-es, 3x-os, 4x-es és 5x-ös nagyítás állíthat
be.

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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Felvétel
Viedeófájlként felveheti a kivetített képet és az Ön
által végzett műveleteket

1. Kattintson a

(Felvétel) ikonra a Rajzoló
eszköztárban.
• Megjelenik a Felvétel ablak.

Kicsinyítse, ha a felvétel elindul
Válassza ezt az elemet, ha a felvétel indításakor a
Felvétel ablakot kis méretűre kívánja állítani.

Vegye fel a teljes munkafelületet.

Vegye fel a piros kerettel jelzett,
megadott ablakot.
Vegye fel a piros keret elhúzásával
megadott képernyőterületet.

Szüneteltesse a felvételt.
Állítsa le a felvételt, és mentsen.
Megjelenik a „Mentés másként” ablak.
Adja meg a mappát és a fájlnevet, és
mentse el a fájlt.
Konfigurálja a videó minőségét és a
felvételi eljárás beállításait.

Kicsinyítse a figyelmeztető ikonokhoz
ikont meg akarja
Válassza ezt az elemet, ha a
jeleníteni a figyelmeztető területen, amikor az
ablakot kis méretűre állítja. Amikor ez az opció
nincs kiválasztva, az alkalmazás kicsinyítéskor
megjelenik a Tálcán.
A szoftver működtetéséhez kattintson a
ikonra a Felvétel ablak
megjelenítéséhez.
Figyelmeztető terület műveletek
A felvétel szüneteltetése
Kattintson a
ikonra a figyelmeztető
területen.
A felvétel folytatásához kattintson a
ikonra a figyelmeztető területen.
A felvétel leállítása

Kattintson duplán vagy kattintson a jobb
gombbal az ikonra a figyelmeztető
területen, válassza ki a [Stop] lehetőséget,
és mentse el a felvételt.

Videó és Audió minőség
Válassza ki a videó és a hang minőséget.

Mintavételi frekvencia
A videó minőségének és a felvételi eljárás
beállításainak megadása
(Beállítások) ikonra
Amikor rákattint a
megjelenik a Felvétel képernyő.

Állítsa be az 1 másodperc alatt rögzítendő keretek
számát.
Ha olyan értéket kíván beállítani, ami nincs a
listán, írja be az értéket az [Egyéni beállítás]
mezőbe.

Ideiglenes fájlok könyvtára
Állítsa be azt a mappát, ahová a felvételhez
használt ideiglenes fájlokat el kívánja menteni.
Válasszon ki egy olyan könyvtárat, amelyben
elegendő szabad hely van.
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A becsült felvételi idő
Ez az érték a felvételi időnek az aktuális beállításokon alapuló becslése. Amikor beállítja a [Videó

és Audió minőség], [Mintavételi frekvencia] és
[Ideiglenes fájlok könyvtára] elemet, referenciaként használja a megjelent, becsült időt.
A művelet részleteit olvassa el „A táblán végzett
műveletek felvétele mozgóképként (25. oldal)”
fejezetben.

Megjegyzés
•

Ha hangot kíván felvenni, akkor számítógépéhez csatlakoztatva kell lennie egy mikrofonnak.

Méretváltoztatás
Megváltoztathatja az ikonok méretét a Rajzoló
eszköztárban.

1. Kattintson a

(Méretváltoztatás) ikonra a
Rajzoló eszköztárban.
• Az ikonok kisebbekké válnak.

Megjegyzés
•

Ha az ikonokat vissza kívánja állítani eredeti
méretükre, kattintson a
(Méretváltoztatás)
ikonra.

A Rajzoló eszköztár
megjelenítésének
megváltoztatása
A Rajzoló eszköztárat három különböző méretben
jelenítheti meg.
Normál megjelenítés
Az összes gombot megjeleníti.
Toll megjelenítés
Ez a megjelenítési forma csak vonalak rajzolására
és törlésére szolgál.
A Mentés képként és a PowerPoint vetítés
gombok nem láthatóak.
Kis méretű megjelenítés
Amikor a Rajzoló eszköztár elfedi a munkafelület
egy területét, akkor az eszköztár kis méretű
megjelenítésével a munkafelület eltakart részét
minimálisra csökkentheti.

1. Kattintson a

(Zsugorítás) vagy a
(Kiterjesztés) ikonra a Rajzoló eszköztárban.
• Megváltozik a Rajzoló eszköztár
megjelenítése.
Normál megjelenítés

Toll megjelenítés

Kis méretű
megjelenítés

Kezelési útmutató (a szoftverhez)

15

Rajzoló üzemmód

Megjegyzések
•

•

PowerPoint vetítés alatt a Normál és a Toll
megjelenítésekhez hozzáadódik a
(Előző) gomb.
(Következő) és az
A Rajzoló eszköztár Normál megjelenítésénél
a gombok méretét a „kis” és „nagy” méret
között a
vagy
(Méretváltoztatás) ikonra
kattintással változtathatja meg.

Az elektronikus toll használata a mutató és a toll
eszközök közötti
átváltáshoz
Az elektronikus toll használatával, átkapcsolhat a
(Nyíl) és a
(Fekete/Piros/Kék/Zöld toll) között.

1. A

(Nyíl) illetve a
(Fekete/Piros/Kék/Zöld
toll) kiválasztásakor, kattintson duplán a tollheggyel, miközben a toll gombot lenyomva
tartja.
(Nyíl) van kiválasztva, az eszköztár
• Ha a
átkapcsol a
-ra (az utoljára kiválasztott
tollra). Az elite Panaboard software indítása
után, amikor előzőleg még nem volt toll
-ra
kiválasztva, ezzel a művelettel a
(Fekete tollra) vált át.
• Ha a
(Fekete/Piros/Kék/Zöld toll) van
kiválasztva, az eszköz átkapcsol a
(Nyíl)
ikonra.

Megjegyzés
•
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Ha előzőleg a
(Radír) lett kiválasztva,
akkor az eszköz a toll helyett a
-ra
(Radírra) vált.
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Az elektronikus toll
használata a Rajzoló
eszköztár pozíciójának
megváltoztatásához
Egy bemutató során a prezentátor gyakran ide-oda
mozog az elite Panaboard előtt. Ha a Rajzoló eszköztár a tábla másik szélén van, nehéz működtetni.
Ilyenkor az előadó használhatja az elektronikus tollat,
hogy a Rajzoló eszköztárat a tábla egy adott helyére
vigye.

1. A

(Fekete/Piros/Kék/Zöld toll) illetve a
(Radír) kiválasztásakor, kattintson kettőt a
tollheggyel, miközben a toll gombot lenyomva
tartja.
• A Rajzoló eszköztár eltűnik a képernyőről.

2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a tollhegyet
azon a helyen, ahová az eszköztárat át kívánja
vinni, miközben a toll gombot is lenyomva
tartja.
• A Rajzoló eszköztár ismét megjelenik.

Rajzoló üzemmód

Az elite Panaboard
software menüje

Beállítások...
Konfigurálja az elite Panaboard software opciókat.

Ha a jobb gombbal rákattint a figyelmeztető területen
megjelenő
ikonra, megjelenik az elite Panaboard
menü. Az elite Panaboard software programnál az
alábbi műveleteket végezheti el.

Kalibrálás
Kalibrálja a képernyőre kivetített kép pozícióját, hogy
az elektronikus tollal rajzolt karakterek és vonalak a
megfelelő helyen jelenjenek meg. A kivetített kép
pozíciójának beállítása elromlik, ha az elite
Panaboard készüléket vagy a projektort elmozdítja.
Ilyenkor hajtsa végre újra a kalibrálást, hogy az elite
Panaboard készülék és a projektor pozícióját
kiigazítsa.

Eszközök
Használja a funkciókat, például a Nagyítót és a
Képernyő takarást, és jelenítse meg a Rajzoló
eszköztárat és a Képernyőbillentyűzetet.

Rajzoló eszköztár
Jelenítse meg a Rajzoló eszköztárat.

Képernyőbillentyűzet
Jelenítse meg a képernyőbillentyűzetet.

Nagyító
Jelenítse meg a nagyítás ablakot.

Képernyő takarás
Jelenítse meg a képernyő takarást.

Reflektor (spotlight)
Jelenítse meg a reflektort.

Felvétel
Jelenítse meg a Felvétel ablakot.

Kalibrálás az indításnál
Amikor ez az opció ki van választva, a kalibrálás
az elite Panaboard software minden indításakor
végrehajtásra kerül.
Jelenítse meg a Rajzoló eszköztárat indításkor.
Amikor ez az opció ki van választva, a Rajzoló
eszköztár automatikusan megjelenik az elite
Panaboard software indításakor.
Eredeti billentyűzet
Virtuális billentyűzetként használja az elite
Panaboard beépített billentyűzetét (→ 12. oldal).
Windows billentyűzet
Virtuális billentyűzetként használja a Windows
saját képernyőbillentyűzetét (→ 12. oldal).
Megjegyzés
• Windows Vista esetén, ha a Windows
billentyűzethez (Táblaszámítógép beállításai [Tablet PC Input Panel]) megnyitja az
[Egyéb] (Options) párbeszédpanelt, nem
tudja majd használni az elektronikus tollat.
Az [Egyéb] (Options) párbeszédpanel
bezáráshoz használja az egeret.
JPEG
A fájlok JPEG formátumban való elmentéséhez
állítsa be a minőség szintet.
TIFF
Válassza ki a [Tömörítés (PACKBITS)] jelölőnégyzetet, hogy a fájlokat a TIFF formátumú
mentéskor tömörítse.

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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Rajzoló üzemmód

Mentse a fájlt automatikusan a dátummal
megnevezve
Amikor ez az opció ki van választva, a Mentés
képként szolgáltatással elmentett fájlok az aktuális
dátum és időpont fájlnévként való használatával
kerülnek elmentésre.
Mentés könyvtára
Adja meg a mappát, ahová a képfájlokat menteni
kívánja.
Fájlformátum
Adja meg a fájlformátumot, amiben a képfájlokat
menteni kívánja.
Jelenítse meg a mentést megerősítő párbeszédpanelt
Válassza ki ezt az opciót, hogy a fájlnév mentésnél történő nyugtázására szolgáló párbeszédpanelt megjelenítse.
Rajzoló eszköztárból: Adatfájl
Ha a PowerPoint rajz adatokat nem arra a helyre
menti, ahol maga a PowerPoint fájl található, adja
meg a mappát, hogy betölthesse a megjelenítendő rajz adatokat.

Súgó…
Jelenítse meg az elite Panaboard software súgót.

Megjegyzés
•

A súgó megjelenítéséhez számítógépén
telepítve kell lennie az Adobe® Reader®
programnak.

Névjegy…
Jelenítse meg az elite Panaboard software verzió
információját.

Kilépés
Lépjen ki az elite Panaboard software programból.
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Az elite Panaboard book
indítása
1. A [Start] menüben mutasson a [Minden

program] (All Programs) → [Panasonic] →
[elite Panaboard] menüpontra, és kattintson az
[elite Panaboard book] elemre.
• Elindul az elite Panaboard book program.

Megjegyzések
•
•

Az elite Panaboard book programot az
Asztalon lévő parancsikonnal is indíthatja.
Az elite Panaboard book programot a Rajzoló
eszköztárban lévő
(elite Panaboard book)
ikonra kattintással is indíthatja. Amikor elindítja
az elite Panaboard book programot a Rajzoló
eszköztár kis méretűvé válik.

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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Az elite Panaboard book képernyője
Az elite Panaboard book fő képernyője
n
o
p
q
r

n Címsor
A szerkesztés alatt álló fájl nevét és a program nevét jeleníti meg.

o Menüsor
Az elite Panaboard book fő menüje.

p Eszköztár
Megjeleníti az elite Panaboard book programmal használható parancsokat.

q Fő ablak
Az aktuális oldalt jeleníti meg.

r Oldalsó ablaktábla
Négy gombot tartalmaz az oldal áttekintés, a képtár és a melléklet műveletekhez.
• Oldal
Megjeleníti a dokumentum oldalak miniatűr képeit.
• Képtár
A különböző képek téma szerint elrendezett gyűjteménye.
• Mellékletek
Külső fájlokat (Excel számolótáblákat, fényképeket stb.) vehet fel, amelyeket a prezentáció során elérhet
az elite Panaboard book segítségével.
• Ablak mozgatása gomb
Ez a funkció az elite Panaboard book ablakot összezsugorítja, és a képernyő aljára viszi. Ha ismét
rákattint, az visszaállítja az ablakot az eredeti pozíciójába. Ez a funkció akkor hasznos, amikor az
elektronikus tollal nem éri el a képernyő tetejét.
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Az Eszköztár gombok

1 Új

23 Radír (→ 25. oldal)

2 Megnyitás

24 Vonalak (→ 25. oldal)

3 Mentés

25 Alakzatok (→ 26. oldal)

4 Kivágás

26 Szöveg (→ 26. oldal)

5 Másolás

27 Méret

6 Törlés

28 Nagyítás

7 Beillesztés

29 Kicsinyítés

8 Visszavonás
9 Mégis
10 Új oldal hozzáadása
11 Lépés az előző oldalra
12 Lépés a következő oldalra
13 Képernyő-felvétel
14 Nagyító
15 Képernyő takarás
16 Reflektor (spotlight)
17 Képernyőbillentyűzet
18 Teljes képernyő
19 Kijelölés (→ 27. oldal)
20 Képtöbbszörözés (→ 28. oldal)
21 Toll (Fekete/Piros/Kék/Zöld) (→ 25. oldal)
22 Szövegkiemelő (→ 25. oldal)

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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Az elite Panaboard book
használata

n Hozza létre a címet

Ez a fejezet egy példa segítségével megmagyarázza,
hogyan lehet prezentációs anyagokat létrehozni az
elite Panaboard book programmal, és hogyan kell
használni az elite Panaboard book programot egy
bemutató során. Az elite Panaboard book egyes
eszközeire és funkcióira vonatkozó részleteket
olvassa el az alábbi fejezetekben.
• „A Rajzoló eszközök használata (25. oldal)”
• „Munka a megrajzolt objektumokkal (27. oldal)”
• „Az elite Panaboard book menüi (29. oldal)”

2. Kattintson arra a helyre, ahová szöveget kíván

1. Az eszköztárban kattintson a

(Szöveg)

ikonra.
beírni.
• Megjelenik a „Szöveg tulajdonságok” ablak és
egy szövegdoboz, Ön pedig belép a szövegszerkesztés üzemmódba.

3. Írja be a szöveget a billentyűzettel, és állítsa be
a szövegdoboz méretét és pozícióját.
• A „Szöveg tulajdonságok” ablak segítségével
megváltoztathatja a szöveg méretét és színét.

4. Kattintson az oldalon a fehér területre, hogy

Prezentációs fájl létrehozása
Prezentáció létrehozása előtt
•
•
•

Határozza el bemutatója fő témáját.
Gondolja végig, hogyan kívánja szervezni a
tartalmat.
Készítse elő az összes, szükséges fényképet és
rajzot. A rajzokat megszerezheti egy képgyűjtemény CD-ről, vagy letöltheti őket az Internetről.

1. Egy új fájl létrehozásához kattintson a

1. oldal

Milyen magas az épület?
Számítsuk ki
az épület
magasságát!

o Húzza alá a címet
1. Az eszköztárban kattintson a

(Vonalak)
mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válassza ki
a piros vonalat.
• Az egérmutató átvált + jelre.

2. Egy vízszintes vonal rajzolásához húzza el a

Új fájl létrehozása
Panaboard book eszköztárában az
ikonra.

kilépjen a szövegszerkesztés üzemmódból.
• Ha a szöveget később szerkeszteni akarja,
akkor kattintson duplán a szövegre, hogy
belépjen a szövegszerkesztés üzemmódba.

(Új)

jobb egérgombbal.
• A vonal típusának és színének megváltoztatásához rákattinthat a jobb gombbal a vonalra,
és megjelenítheti a „Kiválasztott objektum
jellemzői” ablakot, ahol elvégezheti a
változtatásokat.

p Illessze be a képeket
1. Válassza ki a [Képtár] gombot az oldalsó
ablaktáblán.
• Az oldalsó ablaktáblán a mappák a felső
részben, a képek pedig az alsó részben
jelennek meg.

2. Húzza át a kívánt képeket, hogy átmásolja őket
a fő ablakba.
• A mintában lévő képek az „ünnepi alkalmak"
és az „épületek" mappában találhatók.
• A képek beillesztésre kerülnek az oldalra.

3. Kattintson a képekre, hogy kiválassza őket és
megváltoztassa a méretüket.

q Vigyen be egy szövegbuborékot
1. Az eszköztárban kattintson az

(Alakzatok)
mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válassza ki
a szövegbuborék formáját.
• Az egérmutató átvált + jelre.
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2. Kattintson az oldalon.
•

Megjelenik egy szövegbuborék objektum.

3. Szöveg beviteléhez kattintson duplán a
szövegbuborékon.
• Egy alakzatnál a szövegszerkesztés üzemmódba úgy is beléphet, hogy a [Szerkesztés]
menüben rákattint [Szöveg] lehetőségre.
• Kattintson az oldal tetején a fehér területre,
hogy kilépjen a szövegszerkesztés
üzemmódból.

o Törölje a szükségtelen objektumokat
1. Válasszon ki egy objektumot, és kattintson rá
a jobb gombbal.

2. Válassza ki a [Törlés] lehetőséget.

Milyen magas az épület?

4. Állítsa be a szövegbuborék méretét és
pozícióját.

2. oldal

Milyen magas az épület?
p Rajzoljon egy téglalapot a 2. oldalra
1. Az eszköztárban kattintson az

(Alakzatok)
mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válassza ki
a téglalapot.
• Az egérmutató átvált + jelre.

2. Kattintson az oldalon.
•

Megjelenik egy téglalap objektum.

3. Válassza ki az objektumot, és állítsa be a
méretét és pozícióját.

n Másolja át az 1. oldalt, és hozza létre a 2.
oldalt
1. Válassza ki az [Oldal] gombot az oldalsó
ablaktáblán.
• Megjelenik a miniatűr kép.

2. Kattintson a jobb gombbal a miniatűr képre, és
válassza ki az [Aktuális oldal másolása]
lehetőséget.
• Automatikusan létrejön a 2. oldal.

4. Kattintson a jobb gombbal az objektumra, és
válassza ki a [Beállítás...] lehetőséget.

5. A „Kiválasztott objektum jellemzői” ablakban
változtassa meg a [Van kitöltés] és [Vonalak]
színeit.

6. Kattintson a [Rendben] gombra, és zárja be a
„Kiválasztott objektum jellemzői” ablakot.

q Másolja át a téglalapot, forgassa el és
változtassa meg a színét
1. Kattintson a jobb gombbal a téglalap objek-

Milyen magas az épület?

tumra, és válassza ki a [Másolás] lehetőséget.

2. Kattintson a jobb gombbal az oldalra, és
válassza ki a [Beillesztés] lehetőséget.

3. A másolt objektum forgatásához húzza el a
forgatás ikont.

4. Kattintson a jobb gombbal a forgatott objektumra, és válassza ki a [Beállítás...] lehetőséget.

5. A „Kiválasztott objektum jellemzői” ablakban
változtassa meg a [Van kitöltés] és [Vonalak]
színeit.

6. Kattintson a [Rendben] gombra, és zárja be a
„Kiválasztott objektum jellemzői” ablakot.

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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7. Kattintson az eszköztárban a

(Képtöbbszörözés) ikonra, és egy másolat létrehozásához
húzza el az elforgatott objektumot az épület
mellé.

Milyen magas az épület?

2. Adja meg a fájlhoz a mappát és a nevet, és
kattintson a [Mentés] lehetőségre.
• A fájl a szabadalmazott elite Panaboard book
formátumban (.peb) kerül elmentésre.

Bemutató tartása az Ön által
létrehozott fájllal
1. A [Fájl] menüben kattintson a [Megnyitás]
lehetőségre.
• Megjelenik a „Válassza ki a megnyitandó fájlt”
ablak.

2. Válassza ki az előző részben létrehozott fájlt,
és kattintson a [Megnyitás] lehetőségre.
• Megjelenik a fájl.

3. A [Nézet] menüben kattintson a [Teljes

r Vigyen be görbe vonalakat és írja be a
hosszakat
1. Kattintson a

(Fekete toll) mellett lévő lefelé
mutató nyílra, és válassza ki a használandó
vonal típusát.
• Az egérmutató tollra vált át.

2. Az egér húzásával rajzoljon görbe vonalat.
3. Az eszköztárban kattintson a

(Szöveg)

ikonra, és adja be a hosszt.

s Adja meg a választ
1. Az eszköztárban kattintson az

(Alakzatok)
mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válassza ki
a téglalap alakzatot.

2. Húzza arra a helyre az egeret, ahol meg akarja
jeleníteni a választ.
• Megjelenik egy téglalap objektum.

3. Kattintson duplán az objektumra, és írja be a
választ.

4. Kattintson a jobb gombbal az objektumra, és
válassza ki a [Beállítás...] lehetőséget.

5. A „Kiválasztott objektum jellemzői” ablakban
törölje ki a [Nincs kitöltés] jelölőnégyzetet.

6. Kattintson a jobb gombbal az objektumra,
mutasson a [Takarás funkció] ikonra, és
válassza ki [Be (takarva)] lehetőséget.
• A választ elrejti a takarás.

A fájl elmentése
1. A [Fájl] menüben kattintson a [Mentés
másként] lehetőségre.
• Megjelenik a „Mentés másként” ablak.
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képernyő] lehetőségre, hogy a fájlt teljes
képernyőn jelenítse meg.
• A képernyő átkapcsol teljes képernyős módra,
és megjelenik a Teljes képernyő eszköztár.
Előző oldal
Az előző oldalt jeleníti meg.
Következő oldal
A következő oldalt jeleníti meg.
Eszköztár
Megjeleníti/elrejti a Fájl és Szerkesztés
eszköztárat, valamint az Eszközök
eszköztárat.
Vissza normál nézetre
Visszatér a normál megjelenítési módhoz.

4. Tartson bemutatót az egyes funkciók
használatával.
• Egy bemutató megtartása közben az alábbi
funkciókat használhatja:
Toll
Használja a tollat további magyarázatok
beírásához, aláhúzásokhoz stb.
Szövegkiemelő
Használja a szövegkiemelőt a fontos pontok
hangsúlyozásához.
Takarás funkció
Vegye igénybe a takarás szolgáltatást azoknál
az objektumoknál, amelyeknél beállította.

5. Kattintson az eszköztárban a [Lépés a
következő oldalra] gombra a következő oldal
megjelenítéséhez, az előadás folyásának
megfelelően.
• Megjelenik a következő oldal.

Az elite Panaboard book üzemmód

Megjegyzés
•

Az előző oldal megjelenítéséhez kattintson az
eszköztárban a [Lépés az előző oldalra]
gombra.

A Rajzoló eszközök
használata
Toll (Fekete/Piros/Kék/Zöld)

Prezentációs fájl exportálása
A prezentációs fájl más alkalmazásokban történő
használatához az alábbi formátumokban
exportálhatja a fájlt:
• BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG, HTML
A részleteket olvassa el a „Képek beállításának
konfigurálása exportáláshoz (31. oldal)” részben.

A táblán végzett műveletek
felvétele mozgóképként
1. A Rajzoló eszköztárban kattintson a
(Felvétel) ikonra.
• Megjelenik a Felvétel ablak.

2. Kattintson a
•
•

ikonra.
Megkezdődik a teljes munkafelület felvétele.
A figyelmeztetési területen megjelenik a
Felvétel ikon.

3. Felvétel közben hajtsa végre a táblán a normál
műveleteket.

4. Kattintson a jobb gombbal a figyelmeztetési
ikonra, és válassza ki a [Stop]
területen a
lehetőséget.
• Befejeződik a teljes munkafelület felvétele.
• Megjelenik a „Mentés másként” ablak. Adja
meg a mappát és a fájl nevet, és mentse el a
fájlt.

Rajzoljon a képekhez szabadkézi vonalakat és
karaktereket.

1. Az eszköztárban kattintson a

(Toll
[Fekete/Piros/Kék/Zöld]) mellett lévő, lefelé
mutató nyílra, és válassza ki a vonal stílusát.
• Az egérmutató tollra vált át.
• A [Testreszabás…] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő tollak vonal
stílusát, színét, átlátszóságát stb.

2. Húzza el az egeret egy szabadkézi vonal
megrajzolásához.

Megjegyzés
•

A szabadkézi vonalak írott karakterekként
ismerhetők fel. A részleteket olvassa el a
„Szabadkézi vonalak felismerése karakterekként” (28. oldal) részben.

Szövegkiemelő
Fesse felül az oldalon hangsúlyozni kívánt vonalakat,
alakzatokat, szöveget illetve egyéb objektumokat. A
felülfestett objektumok a kiemelőn keresztül láthatók.

1. Az eszköztárban kattintson a

(Szövegkiemelő) mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és
válassza ki a vonal stílusát.
• Az egérmutató szövegkiemelőre vált át.
• A [Testreszabás…] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő szövegkiemelők
vonal típusát, színét stb.

2. Húzza el az egeret egy szabadkézi vonal

Videófájlok lejátszása az elite
Panaboard book programban
1. A Beszúrás menüben kattintson a [Média
fájl...] lehetőségre.
•

Megjelenik a „Megnyitás” ablak.

2. Válassza ki az elmentett videófájlt, és
kattintson a [Megnyitás] lehetőségre.
• A videófájl bemásolódik a lapra, és
megkezdődik a lejátszás.

megrajzolásához.

Radír
Törölje a Toll és a Szövegkiemelő eszközzel rajzolt
vonalak egyes részeit.

1. Az eszköztárban kattintson a

(Radír)
mellett lévő lefelé mutató nyílra, és válassza ki
a radír típusát.
• Az egérmutató radírra vált át.

2. Húzza el az egeret az objektumok törléséhez.

Vonalak
Rajzoljon egyenes vonalakat.
Kezelési útmutató (a szoftverhez)

25

Az elite Panaboard book üzemmód

1. Az eszköztárban kattintson a

(Vonalak)
mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válasszon
ki egy vonal stílust.
• Az egérmutató átvált + jelre.
• A [Testreszabás…] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő vonalak vonal
típusát, színét stb.

2. Húzza el az egeret egy egyenes vonal
megrajzolásához.

Megjegyzések
•
•

A jobb egérgomb elhúzásával a vonalakat
15-fokos ferdeséggel változó intervallumokban
rajzolhatja.
A rajzolás befejezése után az egérmutató
(Kijelölés) alakra.
visszaáll a

Alakzatok
Rajzoljon különböző, előre megadott alakzatokat.

1. Az eszköztárban kattintson az

(Alakzatok)
mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válassza ki
a rajzolandó alakzat típusát.
• Az egérmutató átvált + jelre.
• A [Testreszabás…] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő alakzatok vonal
típusát, színét, átlátszóságát stb.

2. Húzza el az egeret a kiválasztott alakzat
megrajzolásához.

Megjegyzések
•
•
•

Az egér jobb gombjának húzásával az alakzatot rögzített magasság-szélesség aránnyal
rajzolhatja meg.
A rajzolás befejezése után az egérmutató
visszaáll a
(Kijelölés) alakra.
Szöveget úgy vihet be az alakzatba, ha duplán
rákattint.

Szöveg
Vigye be és szerkessze a szöveget szövegszerkesztés üzemmódban.

1. Az eszköztárban kattintson a

(Szöveg)
mellett lévő, lefelé mutató nyílra, és válassza ki
a szöveg stílusát.
• Az egérmutató szövegbeillesztési sávra vált át.
• A [Testreszabás…] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő szöveg
betűtípusát, méretét stb.
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2. Kattintson rá, vagy húzza át arra a helyre,
ahová be kívánja illeszteni a szöveget.
• Megjelenik a „Szöveg tulajdonságok” ablak és
egy szövegdoboz.

3. Írja be a szöveget a szövegdobozba.
•

A „Szöveg tulajdonságok” ablakban
megváltoztathatja a szöveg beállításait,
például a karakterek méretét és betűtípusát.

4. Kattintson az oldalon a fehér területre, hogy
kilépjen a szövegszerkesztés üzemmódból.

Az elite Panaboard book üzemmód

Munka a megrajzolt
objektumokkal
A megrajzolt objektumokon olyan műveleteket hajthat
végre, mint pl. az átméretezésük, áthelyezésük és
forgatásuk. Ez a fejezet arról ad felvilágosítást,
hogyan kell például a tollal megrajzolni, és ügyesen
kezelni az objektumokat.

Objektum kiválasztása
1. Az eszköztárban kattintson a

Magasságváltoztatás ikon
Húzza el az objektum magasságának
megváltoztatásához.

Objektum forgatása
1. Az eszköztárban kattintson a

(Kijelölés)
ikonra, és válasszon ki egy objektumot.
• Amikor kiválasztja az objektumot, ikonok
jelennek meg körülötte.

2. Vigye az egérmutatót a
(Kijelölés)

(Forgatás) ikonra,
és húzza el az objektum forgatásához.

ikonra.

2. Kattintson egy objektumra.
•

Amikor kiválasztja az objektumot, ikonok
jelennek meg körülötte.

Megjegyzés
•

Ha több objektumot kíván kiválasztani, húzza
el az egeret annak a területnek a kiválasztásához, amelyen a kiválasztandó objektumok
találhatók.

Jellemzők megváltoztatása
1. Az eszköztárban kattintson a

(Kijelölés)
ikonra, és válasszon ki egy objektumot.
• Amikor kiválasztja az objektumot, ikonok
jelennek meg körülötte.

2. Kattintson a

(Menü) ikonra, és válassza ki a
[Beállítás...] lehetőséget.
• Megjelenik a „Kiválasztott objektum jellemzői”
ablak.

Objektum áthelyezése
1. Az eszköztárban kattintson a

(Kijelölés)
ikonra, és vigye az egérmutatót egy
objektumra.
• Az egérmutató keresztre vált át.

2. Az objektum áthelyezéséhez húzza el az
objektumot, amikor a mutató kereszt alakú.

Objektum átméretezése
1. Az eszköztárban kattintson a

(Kijelölés)
ikonra, és válasszon ki egy objektumot.
• Amikor kiválasztja az objektumot, ikonok
jelennek meg körülötte.

•
•

2. Húzza el a

(Szélességváltoztatás), (Méretváltoztatás) és (Magasságváltoztatás) ikont
az objektum átméretezéséhez.
Szélességváltoztatás ikon
Húzza el az objektum szélességének
megváltoztatásához.
Méretváltoztatás ikon
Húzza el az objektum méretének szabad megváltoztatásához. Az egér jobb gombjának húzásával az objektum méretét rögzített magasságszélesség aránnyal változtathatja meg.

•

A „Kiválasztott objektum jellemzői” ablakban
olyan beállításokat változtathat meg, mint pl. a
vonal színe, típusa és vastagsága.
A beállítások a kiválasztott objektumtól
függően különbözők.
Ha több kiválasztott objektuma van, akkor a
kiválasztott objektumok közös jellemzőit
változtathatja meg. A részleteket olvassa el az
„Objektum jellemzők beállítása (38. oldal)”
részben.

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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Szöveg hozzáadása egy
alakzathoz
1. Az eszköztárban kattintson a

(Kijelölés)
ikonra, és kattintson duplán egy alakzatra.
• Megjelenik egy szövegbeviteli mező.

2. Írja be a szöveget.

Térbeli rendezés megváltoztatása

Objektum másolása
1. Az eszköztárban kattintson a

(Képtöbbszörözés) ikonra.
• Az egérmutató duplikációs nyílra vált át.

2. Húzza el a másolandó objektumot.
•

Megjegyzések
•

1. Az eszköztárban kattintson a

(Kijelölés)
ikonra, és válasszon ki egy objektumot, amely
fedi a többi objektumot.

Ahol felengedi az egérgombot, létrejön az
objektum másolata.

•

Mivel ezt a műveletet annyiszor végezheti el,
ahányszor csak akarja, számos másolatot
készíthet az objektumról.
A rögzített objektumokat nem lehet duplikálni.

2. Kattintson a

(Menü) ikonra, és válassza ki a
[Térbeli rendezés] lehetőséget.
• Az alábbi elemek jelennek meg az almenüben:
– Hozd előre
– Vidd hátra
– Hozd egy szinttel előbbre
– Vidd egy szinttel hátrébb

3. Válassza ki az objektum térbeli rendezését.

Objektum szürkítése (Takarás
funkció)
1. Az eszköztárban kattintson a

(Kijelölés)
ikonra, és válassza ki a szürkíteni kívánt
objektumot.

2. Kattintson a

(Menü) ikonra, és mutasson a
[Takarás funkció] lehetőségre.
• Az alábbi elemek jelennek meg az almenüben:
– Kikapcsolva
– Be (takarva)
– Be (takarás nélkül)

3. Válassza ki a [Be (takarva)] lehetőséget.
•

Az objektum beárnyékolódik, szürkévé válik,
és az objektumon fent középen megjelenik a
takarás ikon.

Megjegyzések
•
•
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Ha rákattint egy árnyékolt objektumra, az
objektum fedettsége megszűnik (Be [takarás
nélkül]).
A takarás ikonra kattintással kapcsolhat át az
objektum fedettsége és fedettségének
megszűntetése között.
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Szabadkézi vonalak felismerése
karakterekként
1. Kattintson a

(Kijelölés) ikonra, és válassza
ki a szabadkézi vonalakat, amelyekre
alkalmazni kívánja a kézírás felismerést.

2. Kattintson a

(Menü) ikonra, és válassza ki a
[Feismer] lehetőséget.
• Válasszon ki egy karaktert a megjelent
keresési listából, és kattintson a Rendben
gombra. A szabadkézi vonalak szöveggé
konvertálódnak.

Megjegyzés
•

Amikor rákattint a
(Menü) ikonra, és
kiválasztja [Nyelv beállítása] lehetőséget,
megváltoztathatja a kézírás felismerésnél
használt nyelvet.
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Videófájlokat helyezhet el egy lapon, majd a lapról
lejátszhatja azokat.

Az elite Panaboard book
menüi

Videófájl lejátszása

Fájl menü

1. Kattintson a

A Fájl menüből az alábbi műveleteket lehet elvégezni.
• Új fájl létrehozása
• Fájl megnyitása
• Megnyitott fájl mentése
• Megnyitott fájl mentése más néven
• Fájl exportálása
• Nyomtatási kép megtekintése
• Fájl nyomtatása
• Fájl tulajdonságok beállítása
• Képek beállításának konfigurálása exportáláshoz
• Automatikusan elmentett fájl beállítások
konfigurálása
• Kilépés az elite Panaboard book programból

Videófájlok használata

(Kijelölés) ikonra, és
válasszon ki egy videófájl objektumot.

2. Kattintson a

(Menü) ikonra, és válassza ki a
[Media] lehetőséget.
• Az alábbi almenü jelenik meg.
– Lejátszás
– Szünet
– Leállítás
– Vissza
– Előre
– Ismételt lejátszás

3. Válassza ki a [Lejátszás] lehetőséget.
•

Megkezdődik a videófájl lejátszása.

Megjegyzés
•

A videófájl lejátszást az almenüből vezérelheti.
Válasszon ki egy műveletet igénye szerint.

Új fájl létrehozása
1. A [Fájl] menüben kattintson az [Új] elemre.
•

Létrejön egy új fájl.

Fájl megnyitása
1. A [Fájl] menüben kattintson a [Megnyitás]
elemre.
• Megjelenik a „Válassza ki a megnyitandó fájlt”
ablak.

2. Navigáljon ahhoz a mappához, ahol el van
mentve a fájl, és kattintson duplán a kívánt
fájlra.
• A kiválasztott fájl megnyílik.

Megnyitott fájl mentése
1. A [Fájl] menüben kattintson a [Mentés] elemre.
•

A fájl mentésre kerül, és felülírja a régi fájlt.

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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Megnyitott fájl mentése más néven

•

Megjelenik a „HTML exportálás” ablak.

•

A „HTML exportálás" ablakban az alábbi
opciókat állíthatja be.
Index fájl
Adja meg az adatok tárolásának helyét.
Oldal kicsinyítése (Oldalkép/Ikon)
Állítsa be a méretezési tényezőt a
képekhez és ikonokhoz (miniatűrökhöz).
Oldalméret (Oldalkép/Ikon)
Állítsa be a képek és ikonok (miniatűrök)
méretét.
Méretarány megtartása
Megtartja az eredeti fájl szélességmagasság arányát.
Exportálási tartomány
Adja meg az exportálandó oldalak
tartományát.
Exportálás tartalma
Miután exportálta a fájlt, jelenítse meg a
„Cím”, „Megjegyzés” és „Tulajdonos”
elemet.
Színek
Állítsa be az index oldal színét.

1. A [Fájl] menüben kattintson a [Mentés
másként] elemre.
• Megjelenik a „Mentés másként” ablak.

2. Adja meg a fájlhoz a mappát és a nevet, és
kattintson a [Mentés] lehetőségre.
• A fájl a szabadalmazott elite Panaboard book
formátumban (.peb) kerül elmentésre.

Fájl exportálása
Exportálhatja a fájlokat, hogy más programoknál is
használhassa őket. Az alábbi fájl formátumokban
exportálhat.
• BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG, HTML, PDF

Exportálás BMP, GIF, JPEG, TIFF vagy PNG
formátumban

1. A [Fájl] menüben mutasson az [Exportálás]
menüpontra, és kattintson a [Kép...] elemre.
• Megjelenik a „Kép exportálása” ablak.

•

Az exportált kép méretének megváltoztatásához kattintson a [Beállítások…] gombra. A
részleteket olvassa el a „Képek beállításának
konfigurálása exportáláshoz (31. oldal)”
részben.

2. Adja meg az exportálandó oldalakat vagy
válassza ki a [Minden oldal] lehetőséget, és
kattintson a [Rendben] gombra.
• Megjelenik a „Mentés másként” ablak.

3. Adja meg a fájlhoz a mappát és a nevet,
válassza ki a fájl típusát, és kattintson a
[Mentés] lehetőségre.
• A fájl exportálásra kerül a megadott
fájlformátumban.

Exportálás HTML dokumentummá
1. A [Fájl] menüben mutasson az [Exportálás]
menüpontra, és kattintson a [HTML...]
lehetőségre.
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2. Konfigurálja a fájl beállításait az exportáláshoz, és kattintson a [Rendben] gombra.

Exportálás PDF dokumentummá

1. A [Fájl] menüben mutasson az [Exportálás]
menüpontra, és kattintson a [PDF...]
lehetőségre.
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•

Megjelenik a „PDF exportálás” ablak.

2. Adja meg az exportálandó oldalakat, vagy
válassza ki a [Minden oldal] lehetőséget, és
kattintson a [Rendben] gombra.
•

kattintson a [Mentés] gombra.
A megadott oldalak PDF fájlként
exportálódnak.

Megjegyzés
•

Megjelenik az „Információk” ablak.

•

Az „Információk” ablakban az alábbi
beállításokat lehet megváltoztatni:
– Cím
– Megjegyzés
– Tulajdonos

2. Írja be a fájlra vonatkozó tulajdonságokat, és
kattintson a [Rendben] gombra.

Megjelenik a „Mentés másként” ablak.

3. Adja meg a mappát és a fájl nevet, és
•

•

Minden egyes oldal külön képként kerül
elmentésre.

Képek beállításának konfigurálása
exportáláshoz
1. A [Fájl] menüben mutasson a [Beállítások]
menüpontra, és kattintson a [Kép exportálás...]
lehetőségre.
• Megjelenik a „Kép beállítása” ablak.

Nyomtatási kép megtekintése
1. A [Fájl] menüben kattintson a [Nyomtatási kép]
lehetőségre.
• Megjelenik az előnézet ablak.

Megjegyzés
•

Ha vissza kíván térni a fő ablakhoz, kattintson
a [Bezárás] gombra.

Fájl nyomtatása
1. A [Fájl] menüben kattintson a [Nyomtatás…]
lehetőségre.
• Megjelenik a „Nyomtatás” ablak.

2. Kattintson a [Rendben] gombra.
•

Megkezdődik a nyomtatás.

•

A „Kép beállítása” ablakban az alábbi
beállításokat lehet konfigurálni:
– TIFF tömörítés
– JPEG minőség
– Oldal kicsinyítése
– Oldalméret
– Méretarány megtartása

2. Konfigurálja a fájl exportálás beállításait, és
kattintson a [Rendben] gombra.

Fájl tulajdonságok beállítása
1. A [Fájl] menüben mutasson a [Beállítások]
menüpontra, és kattintson a [Tulajdonságok...]
lehetőségre.

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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Automatikusan elmentett fájl
beállítások konfigurálása
Amikor az elite Panaboard book program használatával prezentációs fájlt hoz létre, az elite Panaboard
book képes automatikusan létrehozni egy helyreállítási (recovery) fájlt. Ha az eredeti fájl megsérül,
vagy véletlenül törlődik, akkor Ön használhatja a
helyreállítási fájlt.

1. A [Fájl] menüben mutasson a [Beállítások]
menüpontra, és kattintson a [Fájl...]
lehetőségre.
• Megjelenik a „Fájl beállítások” ablak.

Szerkesztés menü
A Szerkesztés menüből az alábbi műveleteket lehet
elvégezni.
• Visszavonás
• Mégis
• Kivágás
• Másolás
• Kivágott vagy másolt objektum beillesztése
• Objektum törlése
• Az összes objektum kijelölése
• Szöveg szerkesztése
• Az összes, takarás engedélyezett objektum
elfedése

Visszavonás
1. A [Szerkesztés] menüben kattintson a
[Visszavonás] elemre.
• Az előző művelet visszavonásra kerül.

Mégis
1. A [Szerkesztés] menüben kattintson a [Mégis]
•

A „Fájl beállítások” ablakban az alábbi
beállításokat lehet konfigurálni:
– Hozza létre a recovery fájlt
– Ugyanaz a könyvtár, mint az eredeti fájlé
– Mentse a visszaállítási információkat
minden XX percben

2. Konfigurálja a recovery fájl beállításait, és
kattintson a [Rendben] gombra.

Kilépés az elite Panaboard book
programból
1. A [Fájl] menüben kattintson a [Kilépés]
lehetőségre.

elemre.
• A [Visszavonás] paranccsal előzőleg visszavont művelet újra végrehajtásra kerül.

Kivágás
1. Az eszköztárban kattintson a [Kijelölés]
gombra.

2. Válassza ki a kivágandó objektumot.
3. A [Szerkesztés] menüben kattintson a
[Kivágás] elemre.
• Az objektum eltávolításra kerül a dokumentumból, és a vágólapra helyeződik.

Másolás
1. Az eszköztárban kattintson a [Kijelölés]
gombra.

2. Válassza ki a másolandó objektumot.
3. A [Szerkesztés] menüben kattintson a
[Másolás] elemre.
• Az objektum másolata a vágólapra kerül.

Kivágott vagy másolt objektum
beillesztése
1. Menjen arra az oldalra, ahová be kívánja
illeszteni a kivágott vagy másolt objektumot.
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2. Azon az oldalon, ahová be kívánja illeszteni az
objektumot, a [Szerkesztés] menüben
kattintson a [Beillesztés] elemre.
• A kivágott vagy másolt objektum beillesztésre
kerül az oldalon.

Objektum törlése

Az összes, takarás engedélyezett
objektum elfedése
1. A [Szerkesztés] menüben kattintson a
[Letakarások feloldása] elemre.
• Az oldalon lévő összes objektum, amelyen a
letakarás szolgáltatás engedélyezve van,
beszürkítődik.

1. Az eszköztárban kattintson a [Kijelölés]
gombra.

2. Válassza ki a törlendő objektumot.
3. A [Szerkesztés] menüben kattintson a [Törlés]
elemre.
• Az objektum törlődik.

Az összes objektum kijelölése
1. A [Szerkesztés] menüben kattintson [Az
összes kijelölése] elemre.
• Az oldalon lévő összes objektum kijelölésre
kerül.

Megjegyzés
•

A rögzített objektumok nem választódnak ki.

Szöveg szerkesztése
1. Az eszköztárban kattintson a [Kijelölés]
gombra.

2. Válasszon ki egy szöveg vagy alakzat
objektumot.

3. A [Szerkesztés] menüben kattintson a
[Szöveg] elemre.
• Megjelenik a „Szöveg tulajdonságok” ablak és
egy szövegdoboz.

•

A „Szöveg tulajdonságok” ablakban megváltoztathatja a beállításokat, például a szöveg méretét és betűtípusát.

4. Szerkessze a szöveget.

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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Beszúrás menü

Oldal menü

A Beszúrás menüből az alábbi műveleteket lehet
elvégezni.
• Képfájl beillesztése
• Videófájl beillesztése

Az Oldal menüből az alábbi műveleteket lehet
elvégezni.
• Új oldal hozzáadása
• Új oldal másolása és hozzáadása
• Oldal tartalmának törlése
• Az aktuális oldal törlése
• Váltás a következő oldalra
• Visszatérés az előző oldalra

Képfájl beillesztése
1. A [Fájl] menüben kattintson a [Kép fájlból…]
elemre.
• Megjelenik a „Megnyitás” ablak.

2. Válassza ki a beillesztendő képet, majd
kattintson a [Megnyitás] elemre.
• A kiválasztott kép behelyezésre kerül az
oldalon.

Új oldal hozzáadása
1. Az [Oldal] menüben kattintson az [Új oldal
hozzáadása] elemre.
• Az új oldal bekerül utolsó oldalként.

Videófájl beillesztése

Új oldal másolása és hozzáadása

1. A [Fájl] menüben kattintson a [Media fájl…]

1. Az [Oldal] menüben kattintson az [Aktuális

elemre.
• Megjelenik a „Megnyitás” ablak.

2. Válassza ki a beillesztendő videófájlt, majd
kattintson a [Megnyitás] elemre.
• A kiválasztott videófájl behelyezésre kerül az
oldalon.

oldal másolása] elemre.
• Az aktuális oldal másolata bekerül következő
oldalként.

Oldal tartalmának törlése
1. Az [Oldal] menüben kattintson az [Oldal
tartalmának törlése] elemre.
• Az aktuális oldalon az összes objektum
törlődik.

Megjegyzés
•

A rögzített objektumok nem törlődnek ezzel a
paranccsal. Szüntesse meg az objektumok
rögzítését, majd törölje őket (39. oldal).

Az aktuális oldal törlése
1. Az [Oldal] menüben kattintson az [Aktuális
oldal törlése] elemre.
• Megjelenik egy megerősítést kérő ablak, amely
megkérdezi, hogy törli-e az oldalt.

2. Kattintson az [Igen] gombra.
•

Az aktuális oldal törlődik, és a következő oldal
jelenik meg.

Megjegyzés
•
•
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Ha csak egy (1) oldal van, ez a parancs nem
használható.
Amikor egy oldalt kitöröl, azt nem tudja
visszaállítani a [Visszavonás] paranccsal.
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Váltás a következő oldalra

Nézet menü

1. Az [Oldal] menüben kattintson a [Lépés a

A Nézet menüből az alábbi műveleteket lehet
elvégezni.
• Az Oldal mellékablak megjelenítése
• A Képtár mellékablak megjelenítése
• A Mellékletek mellékablak megjelenítése
• A Fájl és Szerkesztés eszköztár megjelenítése
• Az Oldalak és Nézet eszköztár megjelenítése
• Az Eszközök eszköztár megjelenítése
• A Méret eszköztár megjelenítése
• A Képernyő-felvétel eszköztár megjelenítése
• Átkapcsolás teljes képernyős módra
• A nagyítás mértékének megváltoztatása
• Oldal rögzítése
• Ikonok beállításának megváltoztatása
• A Nagyító megjelenítése
• A Képernyő takarás megjelenítése
• A Reflektor (spotlight) megjelenítése
• A Képernyőbillentyűzet megjelenítése

következő oldalra] elemre.
• Megjelenik a következő oldal.

Visszatérés az előző oldalra
1. Az [Oldal] menüben kattintson a [Lépés az
előző oldalra] elemre.
• Megjelenik az előző oldal.

Az Oldal mellékablak megjelenítése
1. A [Nézet] menüben kattintson az [Oldal]
elemre.
• Az oldalsó ablaktáblán megjelenik az „Oldal”
nézet.
• Az oldalak ikonja megjelenik az „Oldal” nézetben.

A Képtár mellékablak megjelenítése
1. A [Nézet] menüben kattintson a [Képtár]
elemre.
• Az oldalsó ablaktáblán megjelenik a „Képtár”
nézet.
• A különböző képek téma szerint elrendezett
gyűjteménye megjelenik a „Képtár” nézetben.
• Képeket és objektumokat húzhat át egy oldalra
a „Képtár”-ból és a „Dokumentumok”-ból.
• Az elemeket eltárolhatja a „Dokumentumok”
mappában, ha az objektumokat áthúzza a fő
ablakból.
(Objektumok nem tárolhatók a „Képtár”
mappában.)

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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A Mellékletek mellékablak
megjelenítése

A Fájl és Szerkesztés eszköztár
megjelenítése

1. A [Nézet] menüben kattintson a [Mellékletek]

1. A [Nézet] menüben kattintson a [Fájl és

elemre.
• Az oldalsó ablaktáblán megjelenik a
„Mellékletek” nézet.
• Külső fájlokat (Excel számolótáblákat, fényképeket stb.) vehet fel, amelyeket a prezentáció
során elérhet a „Mellékletek” nézetben.
• Ha fájlokat kíván hozzáadni a „Mellékletek”
(Beszúrás)
listához, kattintson a
gombra. Válaszon ki egyet az alábbiakban
felsorolt menü elemekből, és adja hozzá a
fájlokat a weblap hivatkozásokhoz.
[Fájl beszúrása]
Mentse el a megadott fájl másolatát a
dokumentumokba.
[Hivatkozás beszúrása]
Adjon hozzá egy hivatkozást a megadott
weblap címhez.
[Fájl hivatkozás (shortcut) beszúrása]
Adjon hozzá egy hivatkozást (shortcut) a
megadott fájlhoz. Ha egy másik számítógépen akarja megnyitni a fájl hivatkozást,
ellenőrizze, hogy megnyílik-e a fájl,
amelyre a hivatkozás mutat.
• Egy mellékelt fájlt illetve egy weblapot úgy is
megnyithat, hogy kettőt kattint rá a
„Mellékletek” listában. Egy elemet át is húzhat,
és beilleszthet az oldalra, majd megnyithatja
az oldalról.
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Szerkesztés eszköztár] elemre.
• Megjelenik a Fájl és Szerkesztés eszköztár.

Az Oldalak és Nézet eszköztár
megjelenítése
1. A [Nézet] menüben kattintson az [Oldalak és
Nézet eszköztár] elemre.
• Megjelenik az Oldalak és Nézet eszköztár.

Az Eszközök eszköztár megjelenítése
1. A [Nézet] menüben kattintson az [Eszközök
eszköztár] elemre.
• Megjelenik az Eszközök eszköztár.

A Méret eszköztár megjelenítése
1. A [Nézet] menüben kattintson az [Méret
eszköztár] elemre.
• Megjelenik a Méret eszköztár.

Az elite Panaboard book üzemmód

A Képernyő-felvétel eszköztár
megjelenítése
1. A [Nézet] menüben kattintson a [Képernyőfelvétel eszköztár] elemre.
• Megjelenik a Képernyő-felvétel eszköztár.

Átkapcsolás teljes képernyős módra
1. A [Nézet] menüben kattintson a [Teljes
képernyő] elemre.
• A képernyő átkapcsol teljes képernyős módra,
és megjelenik a Teljes képernyő eszköztár.

Megjegyzés
•
Képernyőkép felvételt készít a teljes
képernyő munkafelületről.

A normál módba való visszatéréshez a Teljes
képernyő eszköztárban kattintson a
(Vissza normál nézetre) ikonra, vagy nyomja
meg az ESC gombot.

Képernyőkép felvételt készít a piros
körvonallal határolt ablakról.

A nagyítás mértékének
megváltoztatása

Képernyőkép felvételt készít egy piros
keret húzásával megadott területről.

1. A [Nézet] menüben kattintson a [Kicsinyítés-

A Nagyító megjelenítése
1. A [Nézet] menüben válassza ki a [Nagyító]
elemet.
• A nagyító használatára vonatkozó részleteket
olvassa el a „Reflektor (spotlight) (13. oldal)”
fejezetben.

A Képernyő takarás megjelenítése
1. A [Nézet] menüben válassza ki a [Képernyő
takarás] elemet.
• A képernyő takarás használatára vonatkozó
részleteket olvassa el a „Képernyő takarás (13.
oldal)” fejezetben.

A Reflektor (spotlight) megjelenítése
1. A [Nézet] menüben válassza ki a [Reflektor
(spotlight)] elemet.
• A reflektor használatára vonatkozó részleteket
olvassa el a „Reflektor (spotlight) (13. oldal)”
fejezetben.

A Képernyőbillentyűzet
megjelenítése
1. A [Nézet] menüben válassza ki a
[Képernyőbillentyűzet] elemet.
• A képernyőbillentyűzet használatára vonatkozó
részleteket olvassa el a „Képernyőbillentyűzet”
(12. oldal) részében.

nagyítás] elemre.
• Egy almenü jelenik meg.
300 %, 200 %, 150 %, 125 %, 100 %, 75 %,
50 %
Az oldalt a kiválasztott nagyítással jeleníti
meg.
Teljes oldal
Az oldalt úgy jeleníti meg, hogy az teljes
egészében látszik a fő ablakban.
Oldalszélesség
Az oldalt úgy jeleníti meg, hogy az oldal
szélessége megegyezik a fő ablak
szélességével.
Egy oldal megjelenítése
Egy (1) oldalt jelenít meg a fő ablakban.
Két oldal megjelenítése
Két oldalt jelenít meg egymás mellett a fő
ablakban. Az aktív oldal narancsszínű
keretben jelenik meg, és ha rákattint egy
oldalra, azzal azt teheti aktív oldallá.

2. Válassza ki a kívánt nagyítási-kicsinyítési
mértéket.
• Az oldal a kiválasztott nagyítási-kicsinyítési
mértékkel jelenik meg.

Oldal rögzítése
1. A [Nézet] menüben kattintson az [Oldal
rögzítése] elemre.
• Az aktív oldal a helyén marad.
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Megjegyzés
•

Az [Oldal rögzítése] menü elem csak akkor áll
rendelkezésre, amikor a [Két oldal megjelenítése]
már ki van választva. Az [Egy oldal
megjelenítése] használatakor ezt az elemet
nem lehet kiválasztani.

Ikonok beállításának
megváltoztatása
1. A [Nézet] menüben kattintson az [Ikonok
testreszabása...] elemre.
• Megjelenik az „Ikonok beállítása” ablak.

Formátum menü
A Formátum menüből az alábbi műveleteket lehet
elvégezni.
• Objektum jellemzők beállítása
• Objektumok csoportba rendezése
• Objektumcsoport felbontása
• Objektum tükrözése
• Objektumok térbeli rendezésének
megváltoztatása
• Objektum rögzítése
• Objektum szürkítése (Takarás funkció)
• Hivatkozás beállítása egy objektumhoz

Objektum jellemzők beállítása
Beállíthatja a kiválasztott objektumok jellemzőit.

1. Válassza ki azokat az objektumokat, amelyeknek
be akarja állítani a jellemzőit, és a [Formátum]
menüben kattintson a [Beállítás...] elemre.
• Megjelenik a „Kiválasztott objektum jellemzői”
ablak.

2. Változtassa meg a beállításokat, és kattintson
•

Az „Ikonok beállítása” ablakban az alábbi
beállításokat lehet megváltoztatni:
Méret
Kiválaszthatja az ikonméretet.
• Nagy ikonok
• Kis ikonok
Szöveg
Kiválaszthatja, hogy a gombnév szöveg
megjelenjen-e.
• Ne mutassa
• Mutassa a jelentését

2. Változtassa meg a beállításokat, és kattintson
a [Rendben] gombra.

a [Rendben] gombra.
• A változtatások érvénybe lépnek a kiválasztott
objektumokon.

Objektumok csoportba rendezése
Több objektumot egyetlen objektummá, csoportba
rendez.

1. Válassza ki a csoportba rendezendő
objektumokat.

2. A [Formátum] menüben kattintson a
[Csoportba rendezés] elemre.
• A kiválasztott objektumok csoportba
rendeződnek.

Objektumcsoport felbontása
1. Válassza ki az objektumcsoportot.
2. A [Formátum] menüben kattintson a [Csoport
felbontása] elemre.
• Az objektumcsoport felbontásra kerül.

Objektum tükrözése
1. Válassza ki a tükrözendő objektumot.
2. A [Formátum] menüben mutasson a
[Tükrözés] elemre.

3. Az almenüben válassza ki a [Vízszintesen]
vagy a [Függőlegesen] lehetőséget.
• Az objektum tükrözésre kerül a kiválasztott
irányban.
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Objektumok térbeli rendezésének
megváltoztatása

3. Válassza ki a [Be (takarva)] lehetőséget.
•

Amikor több objektum átfedi egymást,
megváltoztathatja az elrendezési sorrendjüket.

1. Válasszon ki egy objektumot.
2. A [Formátum] menüben mutasson a [Térbeli
rendezés] elemre.
• Az alábbi elemek jelennek meg az almenüben:
– Hozd előre
– Vidd hátra
– Hozd egy szinttel előbbre
– Vidd egy szinttel hátrébb

3. Válassza ki az objektumhoz a térbeli rendezés
műveletet.

Megjegyzés
•

Ha több kiválasztott objektuma van, akkor a
[Hozd egy szinttel előbbre] és a [Vidd egy
szinttel hátrébb] elem nem érhető el.

Az objektum beárnyékolódik, szürkévé válik,
és az objektumon fent középen megjelenik a
takarás ikon.

Megjegyzések
•
•

Ha rákattint egy árnyékolt objektumra, a
takarás megszűnik.
A takarás ikonra kattintással kapcsolhat át az
objektum fedettsége és fedettségének
megszűntetése között.

Hivatkozás beállítása egy
objektumhoz
Amikor egy objektumhoz hivatkozást állít be, akkor a
hivatkozás ikon az objektum bal alsó sarkában
megjelenik. Amikor rákattint a hivatkozás ikonra,
megjelenik a célállomás.

1. Válassza ki azt az objektumot, amelyhez
hivatkozást kíván beállítani.

Objektum rögzítése
1. Válassza ki a rögzítendő objektumot.
2. A [Formátum] menüben mutasson az

2. A [Formátum] menüben kattintson a
[Hivatkozás beállítás...] elemre.
• Megjelenik a „Hivatkozás beállítása” ablak.

[Objektum rögzítés] elemre.
• Az alábbi almenü jelenik meg:
Nincs rögzítve
Megszünteti egy objektum rögzítését.
Rögzítve van
Rögzíti az objektum pozícióját és méretét.
Csak mozgatható
Rögzíti az objektum méretét, de
mozgatását lehetővé teszi.
Csak mozgatható és forgatható
Rögzíti az objektum méretét, de
mozgatását és forgatását lehetővé teszi.

3. Az objektum rögzítéséhez válassza ki a kívánt
opciót.

Objektum szürkítése (Takarás
funkció)
1. Válassza ki a szürkítendő objektumot.
2. A [Formátum] menüben mutasson a [Takarás

•

Az alábbi hivatkozás beállításokat
konfigurálhatja:
weblap
Egy hely elérése a weben.
webcím
Vigye be az Internet címet a
szövegdobozba.

funkció] elemre.
• Az alábbi elemek jelennek meg az almenüben:
– Kikapcsolva
– Be (takarva)
– Be (takarás nélkül)

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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Oldal
Ugrás egy megadott oldalra az aktuális
fájlban.

Oldal
A fa nézetben válassza ki az oldalak
közül a céloldalt.
Fájl
Megnyitja a megadott fájlt.

Fájl
A hivatkozási célhoz válassza ki fájlt a
[Tallózás…] gombra kattintással.
Fájl csatolása
A megadott fájl másolatát csatolja, és
beállítja a másolatra mutató hivatkozást.
Hivatkozás fájlra (shortcut)
Egy parancsikont csatol a megadott
fájlhoz, és a hivatkozást úgy állítja be,
hogy a parancsikonra mutasson.
Melléklet ebben a fájlban
Megnyit egy csatolt fájlt.
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Név
A hivatkozási célhoz válassza ki fájlt a
listából.
Méret
Megjeleníti a fájlok méretét.

3. Állítsa be a hivatkozást, és kattintson a
[Rendben] gombra.
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Eszközök menü
Az Eszközök menüből az alábbi műveleteket lehet
elvégezni.
• Kijelölés
• Képtöbbszörözés
• Toll (Fekete/Piros/Kék/Zöld)
• Szövegkiemelő
• Radír
• Vonalak
• Alakzatok
• Szöveg
• Nagyítás
• Kicsinyítés

•

A [Testreszabás…] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő szövegkiemelők
vonal típusát, színét stb.

2. Húzza el az egeret egy szabadkézi vonal
megrajzolásához.

Radír
Törölje a Toll és a Szövegkiemelő eszközzel rajzolt
vonalak egyes részeit.

1. Az [Eszközök] menüben mutasson a [Radír]
elemre, és válassza ki a radír típusát.
• Az egérmutató radírra vált át.

2. Húzza el az egeret az objektumok törléséhez.

Kijelölés

Vonalak

Kezelje úgy, mint az egérmutatót.

Rajzoljon egyenes vonalakat.

1. Az [Eszközök] menüben kattintson a [Kijelölés]

1. Az [Eszközök] menüben mutasson a [Vonalak]

elemre.

Képtöbbszörözés

elemre, és válassza ki a vonal stílusát.
• Az egérmutató átvált + jelre.
• A [Testreszabás…] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő vonalak vonal
típusát, színét stb.

Ha a másolandó objektumot elhúzza és áthelyezi, az
arra a helyre másolódik, ahol elengedi. Ezt a
műveletet annyiszor végezheti el, ahányszor csak
akarja.

2. Húzza el az egeret egy egyenes vonal

1. Az [Eszközök] menüben kattintson a

Megjegyzések

[Képtöbbszörözés] lehetőségre.

Toll (Fekete/Piros/Kék/Zöld)
Rajzoljon a képekhez szabadkézi vonalakat és
karaktereket.

1. Az [Eszközök] menüben mutasson a [Fekete
toll/Piros toll/Kék toll/Zöld toll]) elemre, és
válassza ki a vonal stílusát.
• Az egérmutató tollra vált át.
• A [Testreszabás…] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő tollak vonal
stílusát, színét, átlátszóságát stb.

2. Húzza el az egeret egy szabadkézi vonal
megrajzolásához.

Szövegkiemelő
Fesse felül az oldalon hangsúlyozni kívánt vonalakat,
alakzatokat, szöveget illetve egyéb objektumokat. A
felülfestett objektumok a kiemelőn keresztül láthatók.

1. Az [Eszközök] menüben mutasson a
[Szövegkiemelő] elemre, és válassza ki a vonal
stílusát.
• Az egérmutató szövegkiemelőre vált át.

megrajzolásához.
•
•

A jobb egérgomb elhúzásával a vonalakat
15-fokos ferdeséggel változó intervallumokban
rajzolhatja.
A rajzolás befejezése után az egérmutató
(Kijelölés) alakra.
visszaáll a

Alakzatok
Rajzoljon különböző, előre megadott alakzatokat.

1. Az [Eszközök] menüben mutasson az
[Alakzatok] elemre, és válassza ki a rajzolandó
alakzat típusát.
• Az egérmutató átvált + jelre.
• A [Testreszabás…] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő alakzatok vonal
típusát, színét, átlátszóságát stb.

2. Húzza el az egeret a kiválasztott alakzat
megrajzolásához.

Megjegyzések
•
•

Az egér jobb gombjának húzásával az alakzatot rögzített magasság-szélesség aránnyal
rajzolhatja meg.
A rajzolás befejezése után az egérmutató
(Kijelölés) alakra.
visszaáll a
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•

Szöveget úgy vihet be az alakzatba, ha duplán
rákattint.

Szöveg
Vigye be és szerkessze a szöveget szövegszerkesztés üzemmódban.

1. Az [Eszközök] menüben mutasson a [Szöveg]
elemre, és válassza ki a szöveg stílusát.
• Az egérmutató szövegbeillesztési sávra vált át.
• A [Testreszabás…] kiválasztásával megváltoztathatja a listában megjelenő szöveg
betűtípusát, méretét stb.

2. Kattintson rá, vagy húzza át arra a helyre,
ahová be kívánja illeszteni a szöveget.
• Megjelenik a „Szöveg tulajdonságok” ablak és
egy szövegdoboz.

3. Írja be a szöveget a szövegdobozba.
•
•

A „Szöveg tulajdonságok” ablakban megváltoztathatja a szöveg beállításait, például a
karakterek méretét és betűtípusát.
Miután bevitte a szöveget, kattintson az oldalon a szövegdobozon kívüli területre, és a
szövegdoboz eltűnik.

Nagyítás
1. Az [Eszközök] menüben kattintson a
[Nagyítás] lehetőségre.
• Az egérmutató átvált

alakra.

2. Húzza el a nagyítandó terület felett a nagyítási
mező megadásához.
• A kiválasztott terület nagyításra kerül.

Megjegyzések
•
•

Egy adott nagyítási terület kiválasztása helyett
kattintással beállított mértékű nagyítást érhet
el.
Amikor az oldal túllépi a látható terület méretét,
gördítősávok jelennek meg.

Kicsinyítés
1. Az [Eszközök] menüben kattintson a
[Kicsinyítés] lehetőségre.
• Az egérmutató átvált
alakra.

2. Húzza el a kicsinyítendő terület felett a
kicsinyítési mező megadásához.
• A kiválasztott terület kicsinyítésre kerül.
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•

Egy adott nagyítási terület kiválasztása helyett
kattintással beállított mértékű kicsinyítést érhet
el.
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Súgó menü
A Súgó menüből az alábbi műveleteket lehet
elvégezni.
• A Súgó megtekintése
• A legújabb szoftver letöltése
• A Verzió információ megtekintése

A Súgó megtekintése
1. A [Súgó] menüben kattintson a [Súgó…]
lehetőségre.
• Megjelenik a Súgó.

Megjegyzés
•

A súgó megjelenítéséhez számítógépén
telepítve kell lennie az Adobe Reader
programnak.

A legújabb szoftver letöltése
1. A [Súgó] menüben kattintson a [Panaboard
book legújabb változatának letöltése]
lehetőségre.
• Ha számítógépe az Internethez csatlakozik,
megnyílik a letöltési weblap, és Ön letöltheti a
szoftver legfrissebb változatát.

A Verzió információ megtekintése
1. A [Súgó] menüben kattintson a [Névjegy…]
lehetőségre.
• Megjelenik a Névjegy ablak.
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Szoftver telepítése

Az elite Panaboard
software telepítése
Az elite Panaboard software-t telepítenie kell azon a
számítógépen, amelyet használni fog az elite
Panaboard készülékkel. Az elite Panaboard software
telepítéséhez, kövesse az alábbi eljárást.

Figyelmeztetés
•
•

Ne csatlakoztassa az USB kábelt, amíg a
telepítés be nem fejeződik.
Ne csatlakoztasson egynél több Panaboard
készüléket ugyanahhoz a számítógéphez.
(Ha több készüléket csatlakoztat, az hibás
működést okozhat a számítógépben.)

6. Amikor megjelenik az alábbi képernyő, ellenőrizze, hogy az USB kábel nem csatlakozik
számítógépéhez sem az elite Panaboard
készülékhez, és kattintson a [Rendben]
gombra.
• Ha az USB kábel csatlakozik az elite
Panaboard készülékhez, húzza ki, és
kattintson a [Rendben] gombra.
• Ha a .NET Framework 1.1 vagy egy későbbi
verzió nincs telepítve, megjelenik egy telepítési
képernyő. Ezeknek az összetevőknek a telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.

1. Kapcsolja be számítógépét és indítsa el a
Windows operációs rendszert.
• Lépjen be egy fiókba rendszergazda
jogossággal.

2. Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM
meghajtóba.
• Megjelenik a telepítő képernyő.
• Ha nem jelenik meg a telepítő képernyő,
válassza ki az Intézőben (Explorer) az Ön CDROM meghajtóját, és kattintson kettőt
„Menu.exe” fájlra.
• Windows Vista esetén, ha megjelenik az Automatikus lejátszás (Autoplay) párbeszédpanel,
kattintson a [Run Menu.exe] lehetőségre.

3. Amikor megjelenik az „Üdvözöljük” (Welcome)
képernyő, kattintson a [Tovább] (Next) gombra.

4. Kattintson az [elite Panaboard telepítése]
(Install elite Panaboard) lehetőségre.

5. Ha egyetért a „Licencszerződés” (License
Agreement) feltételeivel, kattintson az [Igen]
(Yes) gombra.
• Windows Vista esetén, ha megjelenik a
„Felhasználói fiók vezérlés” (User Account
Control) ablak, a telepítés folytatásához
kattintson a [Folytatás] (Continue) gombra.
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7. Ha megjelenik a telepítés varázsló ablak,
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat,
és folytassa a telepítést.

8. Amikor a telepítés befejeződött, kattintson a
[Befejezés] (Finish) gombra.
• Indítsa újra a számítógépét, ha ezt kéri a
program.
• A program menü [Panasonic] csoportjában
létrejön az [elite Panaboard] csoport.
• Az [elite Panaboard] csoportban az alábbi
elemek jelennek meg:
– elite Panaboard software
– elite Panaboard book
– Kezelési útmutató az alapműveletekhez
– Kezelési útmutató a szoftverhez
– A Panaboard book legújabb változatának
letöltése

Szoftver telepítése

Az elite Panaboard
software eltávolítása
Ha el kell távolítania az elite Panaboard software-t,
kövesse az alábbi eljárást.

1. Kapcsolja be számítógépét és indítsa el a
Windows operációs rendszert.
• Lépjen be egy fiókba rendszergazda
jogossággal.

2. A vezérlőpultból (Control Panel) válassza ki a
„Programok hozzáadása vagy eltávolítása”
[Add or Remove Programs] ikont.
• Windows 2000 esetén válassza ki a
[Programok telepítése/törlése] (Add/Remove
Programs) lehetőséget, Windows Vista esetén
pedig válassza ki a [Program eltávolítása vagy
módosítása] (Uninstall a program) lehetőséget.

3. Válassza ki a Panasonic elite Panaboard
programot, majd távolítsa el.

4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. A program eltávolítása után indítsa újra
számítógépét.

Kezelési útmutató (a szoftverhez)
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Hibaelhárítás

Hibaelhárítás
Ha úgy gondolja, hogy probléma lépett fel, kövesse az alábbi táblázatban lévő lépéseket. Ha a probléma
továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.
Tünet

Lehetséges ok és megoldás

Oldal

A számítógép nem ismeri
fel az elektronikus táblát.

• Nincs bekapcsolva az elektronikus tábla táplálása.
→ Kapcsolja be az elektronikus tábla táplálását.
• Megszűnt az USB kábel csatlakoztatása.
→ Csatlakoztassa megfelelően az USB kábelt.

–

Az elektronikus toll
pozícióját nem érzékeli
pontosan a készülék.

• Az elektronikus tábla vagy a projektor helyzete megváltozott.
• A projektor zoomja vagy felbontása megváltozott.
→ Hajtsa végre újra a kalibrálást.

17

•
•
•
•
A megrajzolt adatok
elvesztek, vagy rossz
helyen jelennek meg.
Az elektronikus toll nem
működik.

Nem merőlegesen tartja az elektronikus tollat.
Közvetlen napfény vagy erős fény éri a képernyőt.
Egy távirányítóval megcélozták az elektronikus tábla vevőjét.
Az elektronikus tábla oldala közel van a falhoz, vagy az
elektronikus tábla felső része közel van a mennyezethez.

• Az elektronikus tábla egy klímaberendezés ventilátorához közel
lett elhelyezve.

• Egy plazmatévét vagy LCD televíziót üzemeltetnek az

–

elektronikus tábla mellett.

• Az elektronikus tábla vevőjét takarja valami.
• A kezével takarja az elektronikus toll adóját.
• Egyszerre két vagy több elektronikus tollat használ.
→ Ellenőrizze, hogy nem a fentiek egyike okozza-e a problémát.
Ha nem a fentiek valamelyike okozza a téves beállítást, akkor
hajtsa végre újra a kalibrálást.

„Az elem kifogyóban.
Cserélje ki annak az elektronikus tollnak az elemét, amelynél
Mielőbb cserélje ki az
megjelenik „Az elem kifogyóban. Hamarosan cserélni kell az elemet."
elemet.” üzenet jelenik meg
üzenet.
a számítógép képernyőjén.
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„A beállításokat nem lehet
alkalmazni minden vonalra.
Néhány vonal nem lett
behúzva.” üzenet jelenik
meg, és a Rajzoló
eszköztárban nem lehet
kiválasztani a radír/toll
eszközt.

Amikor a toll/radír beállítását átkapcsolta a [Minden vonalra]
lehetőségre, a szövegkiemelő változtatások száma (jelölés/jelölés
törlés) túllépte a megengedettet.

„Túllépte a korlátot, és a
vonalat nem lehetett
behúzni.” üzenet jelenik
meg, és a Rajzoló
eszköztárban nem lehet
kiválasztani a radír/toll
eszközt.

A Mégis szolgáltatás használata közben a szövegkiemelő
változtatások száma (jelölés/jelölés törlés) túllépte a megengedettet.

→ Windows Vista esetén, a szövegkiemelő változtatásainak száma
(jelölés/jelölés törlés) legfeljebb 10.
Változtassa meg a toll/radír beállítás párbeszédpanelben a
szövegkiemelő beállítását olyan értékre, amely belül van ezen a
korláton.

–

9

→ Windows Vista esetén, a szövegkiemelő változtatásainak száma
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(jelölés/jelölés törlés) legfeljebb 10.
Változtassa meg a toll/radír beállítás párbeszédpanelben a
szövegkiemelő beállítását olyan értékre, amely belül van ezen a
korláton.

9

Hibaelhárítás

Tünet
„A szövegkiemelő
változtatásainak
(jelölés/jelölés törlés)
lehetséges legnagyobb
számát elérte, és a tollat
nem lehetett kiválasztani.”
üzenet jelenik meg, és a
kívánt tollat nem lehet
kiválasztani.

Lehetséges ok és megoldás
Amikor egy tollat választ ki, vagy a Fehér háttér/PowerPoint vetítés/
Következő/Előző funkciót választotta ki, a szövegkiemelő
változtatások száma (jelölés/jelölés törlés) túllépte a megengedettet.
→ Windows Vista esetén, a szövegkiemelő változtatásainak száma
(jelölés/jelölés törlés) legfeljebb 10.
Változtassa meg a toll/radír beállítás párbeszédpanelben a
szövegkiemelő beállítását olyan értékre, amely belül van ezen a
korláton.

Oldal

9

• Nincs telepítve a szükséges videolejátszó szoftver.
→ Ha a Windows Media Player vagy az Adobe Flash Player egy

Nem illeszthetők be a
videófájlok, illetve nem
játszhatók le.

régebbi verziója van telepítve, vagy nincs telepítve a Windows
Media Player illetve az Adobe Flash Player, akkor telepítse a
Windows Media Player illetve az Adobe Flash Player legújabb
verzióját.

• Nem támogatott videoformátumot próbál meg beilleszteni illetve

–

lejátszani.

→ A támogatott formátumok: AVI, WMV, MPG, MPEG és SWF. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor a videófájl formátum vagy a
kodek okozhatja a problémát.

• Windows 2000 SP4 rendszernél videófájlok nem játszhatók le az
elite Panaboard book programban.

A kézírás felismerés menü
nem jelenik meg, illetve
nem működik.

Ön esetleg nem tudja használni a kézírás felismerés szolgáltatást az
operációs rendszerével.
Esetleg nincs telepítve az Ön operációs rendszeréhez a szükséges
kézírás felismerő program.

→ Az operációs rendszerére vonatkozó információt olvassa el a
„Rendszerkövetelmények (4. oldal)” fejezetben.
Ha telepítenie kell a kézírás felismerés szoftvert, kövesse „A
legújabb szoftver letöltése (43. oldal)” fejezetben leírt eljárást,
hogy megnyissa a letöltési weboldalt, majd kövesse a weboldalon
látható utasításokat.
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