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u-pointer 2 használati segédlet

A U-Pointer működését kiszolgáló i-Pro szoftver támogatja a Windows 
XP and Vista és egyéb operációs rendszereket. A Mac limitált módon 
támogatott. A Linux nem támogatott. Az operációs rendszertől 
függően az i-Pro szoftver funkcióinak működéséről részletes információt 
talál a http://www.encotrade.hu  portálon.  
 
Első lépésként vegyük ki a dobozból a telepítő CD-t és helyezzük  
a meghajtóba. Az U-Pointer eszköz telepítésének indításakor  
a U-Pointer eszközt NE csatlakoztassuk a PC-hez.

Helyezzük az U-Pointer CD-t a számítógép CD/DVD-ROM meghajtójába, 
ezt követően a telepítés automatikusan elindul. Amennyiben mégsem 
indulna el automatikusan, keressük meg a DVD-RW meghajtót a PC-n 
és kétszer klikkeljünk rá. A feljövő listából válasszuk ki a „Setup.exe” 
alkalmazást és erre kattintva indítsuk azt el. A megnyitott alkalmazás 
ablakból válasszuk ki az „Install U-Pointer 2” szöveget, kattintsunk rá.

A telepítéshez kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat. A feljövő 
ablakban az „Igen”-re kattintva engedélyezzük a program módosításokat.
A következő lépésként válasszuk ki a kívánt nyelvet (alapértelmezettként  
az angol nyelv van beállítva), majd klikkeljünk az „OK” gombra.  
Ezt követően klikkeljünk a „Next” gombra. A feljövő ablakban 
lehetőségünk van kiválasztani, hogy szeretnénk-e további ikont elhelyezni 
a PC asztalra, majd klikkeljünk a „Next” gombra.  
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1. „Model Selection” 
Válasszuk ki, hogy milyen típusú 
U-Pointert szeretnénk használni. 
(alapértelmezettként a „Normal 
Throw Model” van beállítva).

A feljövő ablakban klikkeljünk az „Install” gombra és a telepítés elindul.  
A telepítés befejeződése után klikkeljünk a „Finish” gombra.

Az U-pointer eszköz telepítése után csatlakoztassuk az U-Pointert  
a számítógépünkhöz az U-Pointer dobozában lévő USB kábel 
segítségével.
Ezt követően klikkeljünk a „tálcán” lévő U-Pointer ikonra, majd megjelenik  
a felugró „Configuration” menü. Amennyiben az U-Pointer ikon nem 
található, akkor a windows menüből válasszuk ki a programot  
és indítsuk el. Ezt követően az alkalmazás elindul, majd a tálcán  
elérhetővé válik. Az alábbi menüt kell elérni:

Klikkeljünk a „Configuration” szóra és állítsuk be a szükséges 
paramétereket a felugró ablakokban. 
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2. Nyelvválasztás 
Válasszuk ki a kívánt nyelvet (alapértelmezett az operációs 
rendszerünk nyelve). 

3.  „Program auto run”  
Az „Option” lehetőségek közül, amennyiben „Normal Throw Model”-t 
használunk, bejelölhetjük a „program auto run” funkciót, ekkor a U-Pointer 
programja a Windows indításakor automatikusan elindul.  
A vetítő (projektor) felső (Ceiling Mount Mode) vagy hátsó (Rear Screen 
Mode) elhelyezése esetén a „Short Throw Model” vagy az „Ultra Short 
Throw Model” menüpont állítható be. 

4. U-Ponter Update Server 
Állítsuk be az U-Ponter Update Servert (alapértelmezett  
a www.iscom.co.kr ) és klikkeljünk a „Next” gombra. Az alábbi képernyő 
látható a beállítás során:
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Csatlakoztassuk a számítógépünkhöz a projektort.

A következő felület a látómező (Alignment View) beállítása. Ezen beállítás 
segítségével az U-Pointer eszköz optimalizálását végezzük el.

Klikkeljünk az Alignment View gombra.

Állítsuk az U-Pointert úgy, hogy a képernyőn az alábbi kép jelenjen meg:
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Klikkeljünk az „OK” gombra. A beállítás lefut, majd a képernyő kifehéredik’ 
és az alaphelyzetbe visszatér. Ezzel a beállítás megtörtént.

Kalibráció beállítása

A következő képernyőt látva válasszuk ki az automatikus kalibrációt 
és klikkeljünk az „Auto” szóra.

 

Megjegyzés: az U-Pointer látómezejébe bevilágító intenzív fény 

megzavarhatja az automatikus kalibrációt (célszerű besötétíteni). 

Amennyiben nem sikerül az automatikus beállítás, akkor  

a berendezés felkínálja a kézi kalibrációt. A kézi kalibráció esetén 

a dobozban található tollal a felvillanó jelek közepére kell kattintani, 

amíg több kalibrációs jel már nem villan fel. (a toll használatának 

megkezdése előtt tegyünk bele ceruza elemet) A kalibráció 

befejezését követően klikkeljünk a „Finish” gombra.  

Ezzel az U-Pointer telepítése befejeződött.
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A rendszer használatához, a berendezéssel együtt járó telepítő CD-ről,  
az „Install i-Pro 4” feliratra kattintva indítsuk el az i-Pro szoftver 
telepítését. A felugró ablakban az „Igen”-re kattintva engedélyezzük  
a program módosításokat, majd válasszuk ki a kívánt nyelvet 
(alapértelmezett az angol), ezt követően kattintsunk az „OK” gombra. 

A „Next” gombra kattintva lépjünk tovább. A felugró ablakban láthatjuk  
az alapértelmezett komponenseket. Klikkeljünk a „Next” gombra.  
 
A következő ablakban kijelölhetjük, hogy milyen ikont kínáljon fel  
a rendszer alapértelmezettként. Klikkeljünk a „Next” gombra, ezt követően 
pedig az „Install” gombra. Ezzel az i-Pro szoftver telepítése elindul. 

Megjegyzés: A szoftver telepítése előtt a telepítő varázsló ellenőrzi  

a szükséges eszközöket. Előfordulhat, hogy egyéb kiegészítő 

program telepítése szükséges. (pld.: Windows Media Encoder  

9 Serias setup). 

A következő ablakban kiválaszthatjuk a telepítés nyelvét,  
majd klikkeljünk az „OK” gombra.
A virtuális printer telepítéséhez klikkeljünk a „Next” gombra,  
majd az „Install” gombra, és végül a „Finish” gombra. (Előfordulhat, 
hogy még egyszer meg kell ismételni a „Finish” gombra klikkelést.) 

Ezzel a telepítés befejeződött. Az U-Pointer ablakban kattintson  
a „EXIT”-re, majd a „Yes”-re.
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1. „Cofiguration”  
Abban az esetben válasszuk ki a „Cofiguration” menüpontot, ha a vetítő 
pozícióját, vagy a nyelvet szeretnénk beállítani. Amennyiben módosítunk  
a nyelvi beállításon, akkor az U-Pointer programot újra kell indítani.

2. „Alignment view”  
Az „Alignment View”-ra kattintva ellenőrizzük le az U-Pointer látómezejét. 
Addig állítsuk az U-Pointer pozícióját, amíg az 5-ik oldalon bemutatott kép 
jelenik meg. 

Az U-Pointer elindítása

Kérjük, klikkeljen a „tálcán” az U-Pointer      ikonra, ezzel felugrik  
az U-Pointer menü, ahol a következő beállításokat végezhetjük el.

U-Pointer 2
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3. „Auto Calibration”  
Minden U-Pointer használat előtt klikkeljünk az „Auto Calibration” 
menüpontra (Ha az automata kalibráció nem működik, akkor a manuális 
kalibrációval bekalibrálhatjuk az eszközt.)! Ezzel a lépéssel minden 
használat előtt megalapozzuk a pontos és precíz érzékelést  
és használatot. Amennyiben a későbbiek során a toll érzékelése 
pontatlanná válik, akkor ezt a menüpontot kell elindítani és az eszköz 
ismét hibátlanul működik.

Megjegyzés: a rendszer első elindításakor előfordulhat, hogy  

a ”Configuraton” menüben a „Run i-Pro” mező szürke betűvel kiírva 

jelenik meg, ami azt jelenti, hogy az i-Pro nevű szoftver még nem fut.

Ekkor az „EXIT” gombra klikkelve lépjen ki az U-Pointer programból. 
Az U-Pointer      ikonra klikkelve indítsa el újra az U-Pointer programját, 
majd klikkeljen az i-Pro ikonra      , ezután a „Run i-Pro” már fekete 
betűvel lesz kiírva, ami azt jelenti, hogy az i-Pro program fut a háttérben. 
Klikkeljen a „Run i-Pro” feliratra a felugró menüből, az i-Pro elindításához.

A fenti műveletek után a rendszer működésre kész állapotban van,  
a következő kép jelenik meg:

U-Pointer 2
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A képen látható a rendszer kezelésére szolgáló „floating menu”.  
Ez a menü a képernyőn, szabadon mozgatható a toll segítségével.  
A könnyebb szemléltetés kedvéért a menüpontot felosztottuk „A”, „B”  
és „C” betűvel jelölt, 3 szekcióra.

A menü részletezése előtt üzembe kell helyezni az U-Pointerrel együtt 
járó tollat. A tollba a megfelelő polaritással (az elemek „+” pólusa legyen 
a toll hegye felé) be kell helyezni a 2 darab ceruza elemet és a toll már 
működik is. 
 
A toll funkciói:

•  1x klikkelés – egyszer megérinteni a kiválasztott menüpontot, ikont.
•  2x klikkelés – dupla kattintással klikkelni a kiválasztott menü pontra,   
ikonra.
•  „Jobb egér gomb funkció” – egyszeres klikk hosszan úgy, hogy a tollat   
a kiválasztott menü pontra, ikonra tesszük.
•  „Drag” funkció – rátenni a tollat és elmozdítani az objektumot.
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A „B” szekcióban az i-Pro szoftver funkciói vannak csoportosítva.  
Az ikonokra kattintva megjelennek a hasonlóság, funkcionalitás szerint 
összeválogatott funkciók (pl.: pen colour and thickness; mode change; 
drawing tools; Note, document and clipart; next note; previous note; 
magnifier; recording; eraser).

Megjegyzés:

A toll akkor fogyasztja a benne lévő elemekből az energiát,  

ha a hegye be van nyomva. Ez történik az íráskor. Arra figyeljünk, 

hogy a tollat úgy tároljuk, hogy a hegye ne legyen benyomódva  

a tároláskor. Például, tároljuk a tollat fekvő helyzetben. 

Mindig legyen nálunk a tollba való tartalék elem.

Térjünk vissza a menüben az „A”, „B” és „C” betűvel jelölt szekcióihoz.
Az „A” szekciónak két funkciója van. Az első funkció az éppen aktuálisan 
használt eszköz és funkció bemutatása. A másik funkció, ha az „A” 
szekcióra ráhelyezzük a tollat és nyomva tartjuk (vagy a PC előtt ülve  
az egér jobb gombjára klikkelünk), megjelenik az i-Pro fő menüje. 
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A „C” szekcióban a részletes funkciók látszanak. A „B” szekció ikonjaira 
kattintva a „C” szekcióban megjelennek a funkciók.

Az       ikonra kattintva a „C” szekcióban megjelenik a ceruza ikon (ezzel 
írhatunk), az ecset ikon (az ezzel való írás, rajzolás sebességétől függ  
a vonal vastagsága) és a „színezés ikon” (ha ezzel színezünk, a háttér 

Az „A” szekciónak két funkciója van. Az első funkció az éppen aktuálisan 
használt eszköz és funkció elnevezés bemutatása. A második funkció, ha 
ráhelyezzük a tollat és nyomva tartjuk (vagy a PC előtt ülve az egér jobb 
gombjával klikkelünk) megjelenik az i-Pro fő menüje, lásd az alábbi képen:
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Az       ikonra kattintva a „C” szekcióban megjelenő      ikon segítségével 
„intelligens” módba megyünk át. Az      ikonra kattintva visszamegyünk  
a „Windows”-ba. Az      ikonra kattintva műveleteket végezhetünk el  
a beinzertált képeken, ezeket forgathatjuk, nagyíthatjuk, stb. Az      ikonra 
kattintva „scroll”-ozhatjuk az oldalt. Ezzel a funkcióval gyakorlatilag  
a megszokott ’tábla törlést’ végezhetjük el, úgy hogy bármikor vissza 
scroll-ozhatjuk a korábbi írásunkat. 

látható marad (high-light mode)), illetve a vonal, a nyíl, a négyszög és  
a kör jelek. Ezek a jelek segítenek a szerkesztésben és a rajzolásban.
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Ha a „Windows” módból vissza akarunk menni az U-Pointer működésére, 
akkor a képernyőnk jobb vagy bal oldalán megjelenő „fülek” egyikére 
kattintva feljön az alábbi kép:

Ha az       ikonra kattintunk, az visszavezérel az U-Pointer működésébe  
(a használt táblánkat jeleníti meg). Az       ikonra kattintva kiválaszthatjuk  
a (PC asztalán megnyitott, éppen futó) kép egy részét és azt 
beilleszthetjük a jegyzetünkbe. Az        ikonra kattintva a teljes képernyőt 
beilleszthetjük a jegyzetünkbe. 
 

Screen Capture

Capture Region

Writing Mode
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Az        ikonra kattintva jegyzetet hozhatunk létre. A „C” szekcióban 
megjelenő  ikonnal új oldalt, míg az       ;       ;       ;        ;       ikonokkal 
választhatunk nekünk megfelelő hátteret. Az       ikonnal fájlt 
importálhatunk be a jegyzetünkbe. Az        ikonnal a „klipp art”-ból 
illeszthetünk be képet (több képet is beilleszthetünk egyszerre  
a jegyzetünkbe.  Az       ikonnal a rendszerünkből elérhető képet 
importálhatunk háttérnek. Az      megnézhetjük az oldalainkat.   
 

Amennyiben az         ikonnal „intelligens” módba váltunk át, akkor abban 
az esetben a „Windows” módhoz képest még beállíthatjuk a ceruza 
vastagságát, színét, illetve közvetlenül elérhetjük a törlés funkciót is. 
Lehetőségünk van a toll kettős funkcióját használni. Egyrészt, mint egy 
egér funkciót, másrészt, pedig mint egy toll funkciót, amivel  
a PC főképernyőjére írhatunk. (egyszerre tábla és PC is). Az       ikonra 
kattintunk, az ebből a módból is visszavezérel az U-Pointer működésébe 
és kikereshetjük a korábban megnyitott munkáinkat. 

Az       ikonra kattintva kiválaszthatjuk a vonal vastagságát és a színét.
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A tollat ráhelyezve az oldalra felcserélhetjük azok sorrendjét, törölhetjük  
a kijelölt oldalt, vagy a tollunkkal többet kijelölve több oldalt is 
kitörölhetünk egyszerre.  

Fontos részletezni az       ikonnal történő fájl importálást. A rendszer 
tökéletesen kezeli a pdf. fájlokat. Előkészíthetünk dokumentumokat pdf 
formátumban, majd azt a jegyzetünkbe importálva írhatunk bele.  
 
Amennyiben kiválasztjuk a pdf formátumú dokumentum olvasása előtt  
a        intelligens módot, akkor a görgetés mellett még jegyzetelhetünk is 
a dokumentum mellé.

Szintén fontos részletezni a „klipp art”-ból importált kép kezelését. Ha  
a „klipp art”-ból háttérképként visszük be a képet a jegyzetünkbe, akkor 
az nem mozgatható és a mérete nem változtatható. Az      ikonra kattintva 
aktiváljuk azt a funkcót, aminek a segítségével a „klipp art”-ból a tollal 
kiválasztott képet (Drag funkció) át tudjuk húzni a jegyzetünkbe. A kép 
mozgatható és a mérete változtatható.  

A tollat ráhelyezve az oldalra felcserélhetjük azok sorrendjét, törölhetjük  
a kijelölt oldalt, vagy a tollunkkal többet kijelölve több oldalt is 
kitörölhetünk egyszerre.  

Amennyiben fájlt szeretnénk beimportálni jegyzetnek, kattintsunk 
az      ikonra. A pdf. és xls. fájlok esetében a rendszer azonnal elvégzi 
az importot. A doc. és ppt. fájlokat a kijelölés majd megnyitás után 
„nyomtassuk ki” i-Pro virtuális printerrel. Ezt követően a felugró ablakban, 
amennyiben szükséges, rákattintva kép alatt lévő négyzetre el lehet 
forgatni a képet 90 fokkal. Az import gombra kattintva a fájl importálása 
elindul és a fájl jegyzetként fog viselkedni.  
Az xls. fájlokkal műveleteket végezhetünk el a táblától, a ppt. fájlok képeit 
a „nyilakkal” előre-hárta mozgathatjuk és írhatunk is a kivetített jegyzetbe. 
 
Amennyiben kiválasztjuk a pdf formátumú dokumentum olvasása előtt  
a        intelligens módot, akkor a görgetés mellett még jegyzetelhetünk is 
a dokumentum mellé.

Szintén fontos részletezni a „klipp art”-ból importált kép kezelését.  
Ha a „klipp art”-ból háttérképként visszük be a képet a jegyzetünkbe, 
akkor az nem mozgatható és a mérete nem változtatható. Az      ikonra 

15

A tollat ráhelyezve az oldalra felcserélhetjük azok sorrendjét, törölhetjük  
a kijelölt oldalt, vagy a tollunkkal többet kijelölve több oldalt is 
kitörölhetünk egyszerre.  

Fontos részletezni az       ikonnal történő fájl importálást. A rendszer 
tökéletesen kezeli a pdf. fájlokat. Előkészíthetünk dokumentumokat pdf 
formátumban, majd azt a jegyzetünkbe importálva írhatunk bele.  
 
Amennyiben kiválasztjuk a pdf formátumú dokumentum olvasása előtt  
a        intelligens módot, akkor a görgetés mellett még jegyzetelhetünk is 
a dokumentum mellé.

Szintén fontos részletezni a „klipp art”-ból importált kép kezelését. Ha  
a „klipp art”-ból háttérképként visszük be a képet a jegyzetünkbe, akkor 
az nem mozgatható és a mérete nem változtatható. Az      ikonra kattintva 
aktiváljuk azt a funkcót, aminek a segítségével a „klipp art”-ból a tollal 
kiválasztott képet (Drag funkció) át tudjuk húzni a jegyzetünkbe. A kép 
mozgatható és a mérete változtatható.  



16

kattintva aktiváljuk azt a funkcót, aminek a segítségével a „klipp art”-ból  
a tollal kiválasztott képet (Drag funkció) át tudjuk húzni a jegyzetünkbe.  
A kép mozgatható és a mérete változtatható.  
 
Az       ikonra kattintva a „klipp art”-ból beillesztett kép forgatható, illetve 
az     ikonra kattintva, a legördülő menüben, a „Delete”-re kattintva  
a kép törölhető. 

Az       és       ikonokra kattintva lapozhatunk a már meglévő jegyzetünk 
oldalai között.

Az        ikonra kattintva a „C” szekcióban 3 különböző törlés funkció 
jelenik meg. Az      ikon a teljes képernyőt törli. Az      ikonnal a kijelölt 
objektum kerül törlésre, míg az      ikonnal a kijelölt területet törölhetjük.  

Az      ikonra kattintva a „C” szekcióban megjelenő 100% és 400% 
határok között nagyíthatjuk a képet. A bal alsó sarokban a nagyított 
képernyő kivetített helyzetét láthatjuk és mozgathatjuk. Az      ikonra 
kattintva kiválaszthatjuk a nagyítandó területet. Az      és     ikonokkal 
nagyíthatjuk és kicsinyíthetjük a képernyőt.

Az       ikonra kattintva a „C” szekcióban megjelenik a felvételt elindító  
és leállító ikon.
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Az      ikonra kattintva feljövő kép felkínál lehetőségeket. Az             
szöveg előtti körre kattintva hangfelvételt készíthetünk, a                       -ra 
kattintva videót készíthetünk, míg a                      kiválasztásakor 
a jegyzetek készítését rögzíthetjük. Kamerának és mikrofonnak 
használhatjuk a laptopunk beépített egységeit.

Ha kiválasztjuk a kívánt felvételi formát, a rendszer felkínálja,  
hogy akarjuk-e indítani a felvételt.

A „Yes”-re kattintva a felvétel elindul. Az        ikonnal leállíthatjuk  
a felvételt. A felvétel leállítása után megkérdezi a rendszer, hogy le 
akarjuk-e játszani a felvételt. Amennyiben szeretnénk letárolni a felvett 
anyagot, azt a fő menü funkciói között szereplő mentési funkciókkal 
tehetjük meg. 

A fő menü funkciói 
 
Az alábbi módon érhetőek el (Az „A” szekció elemére jobb egér funkcióra 
kattintva vagy a toll funkció esetén a toll hegyét hosszan rajta hagyva 
megnyílik a menü):
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1. New Lecture –  erre kattintva egy új „leckét”, jegyzet sorozatot 
hozhatunk létre. (Kezdő oldalként egy fekete ’tábla’ felületet láthatunk.) 
A rendszer felkínálja, hogy tárolni, menteni akarjuk-e az aktuális 
jegyzetünket.

2. Open – erre kattintva megnyithatjuk a korábban letárolt jegyzeteinket.

3. Save – erre kattintva elmenthetjük az adott jegyzetünket.  
 
Ha először mentjük a jegyzetet a rendszer ad egy számokból álló nevet, 
de másként is elnevezhetjük a jegyzetet.

4. Save As – erre kattintva menthetjük és elnevezhetjük a jegyzetünket.
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Ha először mentjük a jegyzetet a rendszer ad egy számokból álló nevet, 
de másként is elnevezhetjük a jegyzetet.

4. Save As – erre kattintva menthetjük és elnevezhetjük a jegyzetünket.

5. Save Note – erre kattintva JPG, PNG, BMP, PDF formátumban 
letárolhatjuk a jegyzetünket. Azt is beállíthatjuk, hogy hova tároljuk  
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a jegyzetet, illetve megadhatjuk a jegyzet nevét. Azt is be kell állítanunk, 
hogy csak az adott oldalt, vagy a teljes jegyzetet akarjuk elmenteni.

6. Print Note – erre kattintva kiválaszthatjuk a printert és azt,  
hogy az adott oldalt (Print Current Note), a teljes jegyzetet (Print All),  
vagy a jegyzet mely oldalait (Select Notes) szeretnénk nyomtatni.
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7. Tools – erre kattintva 3 lehetőség közül választhatunk. 

7.1 A „Wirtual Keyboard”-ra kattintva egy virtuális billentyűzet jelenik meg. 

7.2  A „Spotlight”-ot választva a kép egy részét láthatjuk élesen, 
a többit árnyékolva. 

Az átlátszó részben írhatunk, ha azon kívül helyezzük a tollat,  
akkor a világos terület mozgatható.
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Az        ikonra kattintva megnyílik egy ablak, amiben kiválaszthatjuk,  
hogy milyen legyen a sötét felület átláthatósága (transparency), milyen 
legyen az átlátszó rész alakja („Circle” - kör, vagy „Rectangular” - 
négyzet), illetve, hogy az átlátszó rész mérete milyen legyen  
(„Small” - kicsi, „Medium” – közepes, „Large” - nagy).

Az       ikonra kattintva a ’takarás’ megszűnik. 
 

7.3 A „Blind”-ra kattintva egy sötét takaró felület kerül a képernyő elé.  
Az      ikonra kattintva állítható a sötét felület intenzitása. 

A sötét felület a képernyő bármelyik oldalán, alul és felül látszó vékony 
sávra téve a tollat, mozgatható.

Az       ikonra kattintva a ’takarás’ megszűnik.

8. Toolbar Position – erre kattintva a rendszer kezelésére szolgáló menü 
elhelyezhető a képernyő alsó, felső, jobb, vagy bal oldalán is. Bármelyik 
pozícióba is helyezzük a menüt, a funkciók ugyan azok lesznek,  
mint a „floating menu” esetében.
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A „Pen” fülre kattintva beállítható „Floating Menu” ceruza vastagságai.

9. Support for Multi Wrining - erre kattintva a tábla felület 2, vagy 3,  
vagy 4 részre osztható fel, így egyszerre többen is dolgozhatnak 
a táblánál. A tábla jobb felső sarkában lévő ikonra kattintva vissza 
léphetünk az eredeti állapotba.

10. Upload Contents – ez a funkció csak akkor működik, ha központi 
rendszerre töltjük fel a tartalmakat. Ilyen rendszer jelenleg  
Dél-Koreában üzemel. 

11. Configuration – erre kattintva egy felugró ablakban megjelennek  
a rendszer beállítások. Célszerű néhány beállítást áttekinteni. 

A „Folder” fülre kattintva beállítható a fájl mappa „útvonala”.

22

A „Pen” fülre kattintva beállítható „Floating Menu” ceruza vastagságai.

9. Support for Multi Wrining - erre kattintva a tábla felület 2, vagy 3, vagy 
4 részre osztható fel, így egyszerre többen is dolgozhatnak a táblánál.  
A tábla jobb felső sarkában lévő ikonra kattintva vissza léphetünk az 
eredeti állapotba.

10. Upload Contents – ez a funkció csak akkor működik, ha központi 
rendszerre töltjük fel a tartalmakat. Ilyen rendszer jelenleg  
Dél-Koreában üzemel. 

11. Configuration – erre kattintva egy felugró ablakban megjelennek  
a rendszer beállítások. Célszerű néhány beállítást áttekinteni. 

A „Folder” fülre kattintva beállítható a fájl mappa „útvonala”.



23

A „Note” fülre kattintva a következőket érhetjük el, állíthatjuk be:
 •  „Note Color” – a jegyzet hátterének színét.
 • „Background Image Selection” – képet illeszthetünk be a jegyzet 
hátterének, ebben az esetben az összes jegyzetben megnyitott új 
oldalnak ez lesz a háttere.

•  „Background Transparency” – a skála mozgatásával beállíthatjuk  
a háttér intenzitását.
•  „Logo Selection” – logót illeszthetünk be a jegyzet hátterének.
•  „Logo Position” – kiválaszthatjuk a logó pozícióját.
•  „Logo Transparency” – a skála mozgatásával beállíthatjuk  
a háttér intenzitását.
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13. A „Record” fülre kattintva a felvétel részletei, eszközei állítható     k be. 
Ezek paraméterezéséhez célszerű informatikus szakemberrel konzultálni.

14. A „Volume” fülre kattintva „csúszkákkal” állítható be a hangerő 
és a mikrofon érzékenysége.

15. Az „Option” fülre kattintva módosíthatjuk a törléssel, a menü pozíció-
jával kapcsolatos beállításokat. A „Select Language” legördülő menüjéből 
kiválasztható, korrigálható a program nyelve.
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16. Az „Information” fülre kattintva megtudhatjuk, hogy az i-Pro melyik 
verzióját használjuk.

17. A „Configuration” nem részletezett beállításait illetően forduljunk 
informatikai szakemberhez.

Az U-Pointer kezeléséről további információt találunk az eszköz dobozában elhelyezett 

CD-n, illetve a www.encotrade.hu portálon.
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