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DATAPROJEKTOR
XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650
XJ-ST145/XJ-ST155
Dataprojektor
USB-funksjonsguide

Vennligst les forholdsreglene i Hurtigstartguiden som kommer med dataprojektoren.
Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig for fremtidig bruk.
For å få tak i den nyeste utgaven av denne bruksanvisningen, besøk nettsiden ved URL’en nedenfor.
http://world.casio.com/manual/projector/

Microsoft, Windows, Windows Vista og PowerPoint er registrerte varemerker eller varemerker 
som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land.
ArcSoft og ArcSoft-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører ArcSoft, Inc. i 
USA og andre land.
Macintosh, Mac OS og QuickTime er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Apple, 
Inc. i USA og andre land.
Andre firma- og produktnavn kan være registrerte produktnavn eller varemerker tilhørende sine 
respektive eiere.

Innholdet i denne bruksanvisningen forandres uten forvarsel.
Kopiering av denne bruksanvisningen, enten helt eller delvis, er forbudt. Du har tillatelse til å 
bruke denne bruksanvisningen for ditt eget personlige bruk. All annen bruk er forbudt uten 
tillatelse fra CASIO COMPUTER CO., LTD.
CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for tapte inntekter eller krav fra 
tredjeparter som oppstår fra bruk av dette produktet, programvare som er beskrevet i denne 
bruksanvisningen eller denne bruksanvisningen.
CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke holdes ansvarlig for tap eller tapte inntekter på grunn av 
tap av data som skyldes funksjonsfeil eller vedlikehold av dette produktet, eller hvilken som helst 
annen grunn.
Prøveskjermbildene som vises i denne bruksanvisningen er kun for illustrative formål, og det kan 
være at de ikke er akkurat de samme som skjermbildene som faktisk blir produsert av produktet.
Dersom noe annet ikke er ettertrykkelig nevnt, viser alle illustrasjonene i denne bruksanvisningen 
XJ-H1650.
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Om denne bruksanvisningen...
Denne bruksanvisningen forklarer funksjon og operasjoner når en av følgende enheter er koblet til 
USB-porten til CASIO-dataprojektoren.

USB-minneenhet
CASIO-multiprojeksjonskamera (YC-400/YC-430)
CASIO grafisk kalkulator

Merk
Bruk av en minneenhet (side 5) krever separat innkjøp av kommersielt tilgjengelig USB-minne 
eller annet minne.
Bruk av et CASIO-multiprojeksjonskamera eller en grafisk vitenskapelig kalkulator krever at du 
går til separat innkjøp av den nødvendige enheten. Merk at det kan være at disse produktene 
ikke er tilgjengelige i enkelte geografiske områder. For alle detaljer, kontakt detaljhandleren 
der du kjøpte denne dataprojektoren eller din autoriserte CASIO-forhandler.

Betingelser og konvensjoner
I denne bruksanvisningen er det mange prosedyrer som krever parallelle operasjoner på 
dataprojektoren og datamaskinen din. Følgende er spesialbetingelser og -konvensjoner som blir brukt 
i denne bruksanvisningen for å skille mellom dataprojektoren og datamaskinen.

Projeksjonsområde
Dette er hele det rektangulære området som blir projisert av dataprojektoren. Visse 
dataprojektoroperasjoner vil føre til at meldinger og menyer kommer til syne innenfor 
projeksjonsområdet.
Dataskjerm
Dette er din datamaskins fysiske displayenhet.
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Om dataprojektorens USB-funksjoner
USB-porten som er innebygd i dataprojektoren lar deg koble til en ekstern USB-enhet og bruke den 
som en inndatakilde for bildeprojisering.

USB-minneenhet eller minnekort
Etter at du har koblet en minneenhet til dataprojektorens USB-port, kan du spille av (projisere) 
følgende typer filer.

ECA-filer (spesialprojektorpresentasjonsfiler)
EZ-Converter FA-programvare kan brukes til å konvertere PowerPoint-filer til ECA (.ECA)-filer for 
avspilling.
Merk at PowerPoint-filer som ikke er konverterte ikke kan spilles av.
PtG-fil (MobiShow-presentasjonsfil)
PtG er et presentasjonsfilformat som er kompatibelt med AWIND’s MobiShow. Din dataprojektor 
støtter avspilling av PtG-filer, men kun hvis de har blitt konvertert ved bruk av EZ-Converter 
FA-programvare.
Bildefiler
Avspilling støttes for JPEG (jpg, jpeg, jpe; unntatt progressivt format) format eller (bmp) 
formatbildefiler på opp til 8 MB i størrelse.
Filmfiler
Avspilling støttes for følgende typer filmfiler, opp til maksimal filstørrelse på cirka 4 GB.

Se følgende for detaljer.

• Bevegelse-JPEG-format (.avi) • Oppløsning: 1280 × 720, 640 × 480, 320 × 240
• Maksimal datahastighet: 15 Mbps • Maksimal bildefelthastighet: 24 fps for 1280 × 720, 

30 fps for 640 × 480 og 320 × 240
• Lydformat: ADPCM

For mer informasjon om dette: Henvis til dette avsnittet i denne bruksanvisningen:

Konvertere PowerPoint-filer til filer som kan 
spilles av med dataprojektoren

“Bruke EZ-Converter FA til å konvertere PowerPoint-filer til ECA- 
eller PtG-filer” (side 12)

Minneenheter som kan kobles til 
dataprojektorens USB-port

“Koble en minneenhet til dataprojektoren” (side 19)

Operasjoner for å projisere innholdet i filer på 
en minneenhet

“Bruke viser til å projisere innholdet i en fil på en minneenhet” 
(side 19)

ECA/ 
PtG

JPEGAVI

USB-minneenhet
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Dokumentkamera (CASIO YC-400/YC-430)
Du kan koble et CASIO-dokumentkamera til dataprojektorens USB-port og projisere bildene av 
dokumenter som er plassert på dokumentplaten til YC-400/YC-430.

For mer informasjon, se “Utføre en presentasjon ved bruk av YC-400/YC-430 dokumentkamera” på 
side 41.

Grafisk kalkulator
Du kan koble en CASIO grafisk kalkulator til dataprojektorens USB-port og projisere kalkulatorens 
skjermbilde med projektoren.

For detaljer, se “Projisere skjermbildet til en grafisk kalkulator” (side 52).

USB

YC-400/YC-430

USB
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Koble en USB-enhet til dataprojektoren
Hva som skjer når du kobler til en USB-enhet når dataprojektoren er skrudd på, avhenger av gjeldende 
konfigurasjon for dataprojektorens plug-and-play-innstilling. Plug-and-play er aktivert under 
dataprojektorens opprinnelige standardinnstillinger. For flere detaljer om plug-and-play-innstillingen, 
se “Oppsettmenyinnhold” i bruksanvisningen (UsersGuide_Norwegian.pdf).

Dersom du kobler en USB-enhet til dataprojektorens USB-port når den er skrudd på, vil det utføre én 
av følgende operasjoner (avhengig av dens gjeldende plug-and-play-innstilling).

Når plug-and-play er aktivert:

Når plug-and-play er deaktivert:
I dette tilfellet vil ikke det nåværende bildet endre seg. Imidlertid vil Viser eller 
YC-kameraapplikasjonen starte opp i bakgrunnen, avhengig av hvilken type USB-enhet som er koblet 
til dataprojektoren.

Når denne type enhet er koblet til: Dataprojektoren gjør dette automatisk:

USB-minneenhet eller USB-kortleser med 
minnekort lastet inn

Starter opp Viser (side 19) og projiserer Bildefremvisningsskjerm.

YC-400/YC-430-dokumentkamera Starter opp YC-kameraapplikasjonen (side 41) når 
dokumentkameraet er skrudd på og projiserer 
YC-kameraapplikasjonsskjermbildet.
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Installere programvaren
Dette avsnittet forklarer minimum systemkrav for datamaskinen og installasjonsmetoder for 
programvare relatert til USB-ekspansjonsfunksjonen.

Viktig!
Besøk nettsiden på URL’en nedenfor for å laste ned de siste versjonene av programvaren som er 
listet opp ovenfor. Noen projektormodeller har en medfølgende CD-ROM som kan brukes til å 
installere programvaren.

Minimum systemkrav

Alle andre krav som er anbefalt av operativsystemet du bruker.
Det kan være at normal drift ikke er mulig under visse maskinvarekonfigurasjoner.
Drift støttes ikke på en datamaskin som bruker Windows® 2000, NT, Me, 98SE, 98, 95 eller 3,1, eller 
på en Macintosh- eller Mac OS-datamaskin.
Drift på en datamaskin som er oppgradert til Windows® 7, Windows Vista® eller Windows® XP fra et 
annet operativsystem støttes ikke.
Drift på en datamaskin som bruker Windows® XP Professional x64 Edition støttes ikke.

Programvarenavn Beskrivelse

EZ-Converter FA Programvare for å konvertere en PowerPoint-fil til en 
ECA-fil eller PtG-fil som kan spilles av på projektoren.

ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector Programvare for konvertering av filmfiler.

Multi Projection Camera Update Software Programvare for å oppdatere fastvaren til 
YC-400-multiprojeksjonskameraet.

http://www.casio-intl.com/support/download/

[ Home – Support – Downloads – Projectors ]

Operativsystem: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® SP2 eller Windows® XP SP3
Datamaskin : IBM PC/AT eller kompatible som stemmer med følgende forhold

Forhåndsinstallert Windows® 7, Windows Vista® eller Windows® XP 
PowerPoint 2003, 2007 eller 2010 installert (for å bruke EZ-Converter FA)
CPU: Pentium® M 1,6 GHz eller høyere; CPU anbefalt for din datamaskins 

operativsystem
Minne: Anbefalt minnemengde for at operativsystemet skal kjøre
Display: Helfargedisplay med en oppløsning på minst 1024 × 768 som støttes av 

operativsystemene ovenfor og av datamaskinen som benyttes.
Inndataenhet: Tastatur eller annen pekeenhet (mus støttet av operativsystemet 

ovenfor eller tilsvarende enhet)
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Installere EZ-Converter FA

For å laste ned programvaren fra CASIOs nettside og installere den

1. Besøk CASIOs nettside (side 8) og last ned “EZ-Converter FA” til datamaskinen 
din.

2. Dobbeltklikk på filen du lastet ned.
Følg instruksjonene som kommer til syne på dataskjermen.

For å installere fra CD-ROM’en (som følger med noen projektormodeller)

1. Plasser CD-ROM’en i datamaskinens CD-ROM-drive.

2. Klikk på [Install]-knappen til høyre for “EZ-Converter FA” på menyen som 
kommer til syne.

Følg instruksjonene som kommer til syne på dataskjermen.

Viktig!
Dersom du bruker Windows 7 og “Brukerkontokontroll”-meldingen kommer til syne under 
installasjonen, klikk på [Ja].
Dersom du bruker Windows Vista og “Brukerkontokontroll”-meldingen kommer til syne under 
installasjonen, klikk på [Tillat].
Dersom du bruker Windows XP og meldingen vist nedenfor kommer til syne under 
installasjonen, klikk på [Fortsett likevel].
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Installere ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector

For å laste ned programvaren fra CASIOs nettside og installere den

1. Besøk CASIOs nettside (side 8) og last ned “ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO 
Projector” på datamaskinen din.

2. Dobbeltklikk på filen du lastet ned.
Følg instruksjonene som kommer til syne på dataskjermen.

For å installere fra CD-ROM’en (som følger med noen projektormodeller)

1. Plasser CD-ROM’en i datamaskinens CD-ROM-drive.

2. Klikk på [Install]-knappen til høyre for “ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO 
Projector”.

Følg instruksjonene som kommer til syne på dataskjermen.

Viktig!
Dersom du bruker Windows 7 og “Brukerkontokontroll”-meldingen kommer til syne under 
installasjonen, klikk på [Ja].
Dersom du bruker Windows Vista og “Brukerkontokontroll”-meldingen kommer til syne under 
installasjonen, klikk på [Fortsett].
Dersom du bruker Windows XP og meldingen vist nedenfor kommer til syne under 
installasjonen, klikk på [Fortsett likevel].
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Installere Multi Projection Camera Update Software
Et YC-400-multiprojeksjonskamera kan kun kobles til dataprojektoren dersom det bruker 
fastvareversjon 1,1 eller høyere. For informasjon om hvordan du kontrollerer et kameras 
fastvareversjon, se dokumentasjonen nedenfor.

“YC-400 Firmware Update Software ver.1.1”, som kan lastes ned fra CASIOs nettside (side 8)
“YC-Update_Guide_English.pdf”, som finnes i “Norwegian”-mappen inne i “User’s Guide”-mappen 
på CD-ROM’en som følger med noen projektormodeller

For å laste ned programvaren fra CASIOs nettside og installere den

1. Besøk CASIOs nettside (side 8) og last ned “YC-400 Firmware Update Software 
ver.1.1” på datamaskinen din.

2. Dobbeltklikk på filen du lastet ned.
Følg instruksjonene som kommer til syne på dataskjermen.

For å installere fra CD-ROM’en (som følger med noen projektormodeller)

1. Plasser CD-ROM’en i datamaskinens CD-ROM-drive.

2. På menyskjermbildet som kommer til syne, klikk på [Open Folder]-knappen til 
høyre for “Multi Projection Camera Update Software”.

Dette vil åpne mappen på CD-ROM’en som inneholder filen “YC-400.exe”.

3. Dobbeltklikk på “YC-400.exe”.
Følg instruksjonene som kommer til syne på dataskjermen.

Merk
Fullføring av trinnene ovenfor vil opprette filen “YC-400.bin” i mappen du angir.
For informasjon om hvordan du bruker filen til å oppdatere et kameras fastvareversjon, se 
dokumentasjonen nedenfor.

“YC-400 Firmware Update Software ver.1.1”, som kan lastes ned fra CASIOs nettside (side 8)
“YC-Update_Guide_English.pdf”, som finnes i “Norwegian”-mappen inne i 
“Bruksanvisning”-mappen på CD-ROM’en som følger med noen projektormodeller
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Projisering av innholdet i filer på en minneenhet
Dette avsnittet forklarer hvordan du utfører følgende handlinger.

Hvordan bruke EZ-Converter FA-datamaskinprogramvare til å konvertere PowerPoint-filer til filer 
som kan spilles av med dataprojektorens viserfunksjon.
Hvordan bruke ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector-datamaskinprogramvare til å 
konvertere filmfiler til filer som kan spilles av med dataprojektorens viserfunksjon.
Hvordan projisere innholdet i filer som er lagret på en minneenhet med dataprojektorens 
viserfunksjon.

Viser er en av dataprojektorens innebygde applikasjoner. Den lar deg spille av og projisere innholdet i 
filer fra en minneenhet som er koblet til dataprojektoren.

EZ-Converter FA er datamaskinprogramvare til å konvertere PowerPoint-filer til ECA- eller PtG-filer 
som kan spilles av og projiseres av dataprojektoren. EZ-Converter FA støtter konvertering av filer som 
er laget med Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 og 2010. Bortsett fra visse unntak (beskrevet 
nedenfor), bør avspilling og projisering av en ECA-fil eller PtG-fil normalt være i stand til å reprodusere 
overganger, animasjoner og andre spesialeffekter i den originale PowerPoint-filen.

Konvertering av OLE-objekter (filmer, lyd osv.) og VBA-objekter i en PowerPoint-fil støttes ikke.
Konvertering av timer og gjentagelsesoperasjoner i en PowerPoint-animasjonsfil støttes ikke.
En animasjon i en PowerPoint-fil konverteres opp til tidspunktet som er spesifisert av “maks. 
animasjonsvisningstid” (side 16), og alt etter dette kuttes. Når punktet der animasjonen ble 
konvertert nås under avspilling av den konverterte filen, vil avspillingen bli satt på pause, og du vil bli 
nødt til å trykke på [ENTER]-tasten for å gå videre til neste trinn.
Kilden PowerPoint-filen spiller av når du konverterer en fil med EZ-Converter FA. Dersom det ikke er 
noen endring på skjermen i cirka tre etterfølgende sekunder under denne avspillingen, la oss si 
mellom punkt A og B, for eksempel, blir effekten ved punkt B i den opprinnelige filen ignorert og ikke 
konvertert. Når punkt B nås under avspilling av den konverterte filen, vil avspillingen bli satt på 
pause, og du vil bli nødt til å trykke på [ENTER]-tasten for å gå videre til neste trinn.

Viktig!
For å utføre prosedyrene i dette avsnittet, er du først nødt til å installere EZ-Converter 
FA-programvaren. For mer informasjon, se “Installere programvaren” (side 8).

Bruke EZ-Converter FA til å konvertere 
PowerPoint-filer til ECA- eller PtG-filer



13

Starte opp og avslutte EZ-Converter FA

For å starte opp EZ-Converter FA
Utfør én av de følgende operasjonene for å starte opp EZ-Converter FA på datamaskinen.

Dobbeltklikk på -ikonet på Windows-skrivebordet.
På din datamaskins Windows-startmeny, velg [Alle programmer] - [CASIO] - [EZ-Converter FA].

Viktig!
Dersom din datamaskin bruker Windows Vista eller Windows 7, kan oppstart av EZ-Converter 
FA føre til at “Brukerkontokontroll”-meldingen kommer til syne. Dersom den gjør det, klikk på 
[Tillat] eller [Ja].

EZ-Converter FA-vindu
Det følgende viser vinduet som kommer til syne når EZ-Converter FA er i drift.

For å vise hjelp for EZ-Converter FA
Høyreklikk på venstre side av vinduet, og velg deretter “Help” på menyen som kommer til syne.

For å vise informasjon om EZ-Converter FA-versjon
Høyreklikk på venstre side av vinduet, og velg deretter “About” på menyen som kommer til syne.

For å lukke EZ-Converter FA
Klikk på lukkeknappen i øvre høyre hjørne av EZ-Converter FA-vinduet.

Lukkeknapp

Avspillingsknapp

Konverteringsknapp

Minimeringsknapp
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Konvertere en PowerPoint-fil til en ECA-fil eller PtG-fil

Viktig!
Før du utfører en av handlingene her, er du nødt til å ha en fil som er laget ved bruk av 
Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 eller 2010 for hånden.
Konvertering av en PowerPoint-fil til en ECA-fil eller PtG-fil krever avspilling av den 
opprinnelige filen fra begynnelse til slutt. Merk at nødvendig tid for konvertering grovt sett vil 
korrespondere med nødvendig tid for avspilling.

Merk
Å starte en konverteringsoperasjon med EZ-Converter FA vil midlertidig endre 
skjerminnstillingene til din datamaskin, som vist nedenfor. Etter at konverteringsoperasjonen 
er fullført, vil skjerminnstillingene tilbakestilles til slik de var.

Når filkonverteringsoperasjonen starter, vil skjermoppløsningen til ECA-filen eller PtG-filen 
være den oppløsningen som er spesifisert av EZ-Converter FA-innstilling (800 × 600, 
1024 × 768, 1280 × 768 eller 1280 × 800). For informasjon om hvordan konfigurere denne 
innstillingen, se “For å spesifisere skjermoppløsningen til ECA-filen eller PtG-filen” (side 16).

For å konvertere en PowerPoint-fil til en ECA-fil eller PtG-fil

1. Skru på datamaskinen din og start Windows.

2. Koble USB-minnet (eller minnekortet) til der du ønsker å lagre den konverterte 
ECA-filen eller PtG-filen på datamaskinen din.

Du kan hoppe over dette trinnet dersom du ønsker å lagre ECA-filen eller PtG-filen på din 
datamaskins lokale harddisk.

3. Start EZ-Converter FA på datamaskinen din.
Dersom din datamaskin bruker Windows Vista eller Windows 7, vil oppstart av EZ-Converter 
FA føre til at “Brukerkontokontroll”-meldingen kommer til syne. Når den gjør det, klikk på 
[Tillat] eller [Ja].
Dette vil vise EZ-Converter FA-vinduet.

4. Konfigurer de følgende påkrevde innstillingene.
Spesifiser skjermdisplayoppløsning for ECA-filen eller PtG-filen. Se “For å spesifisere 
skjermoppløsningen til ECA-filen eller PtG-filen” (side 16).
Dersom den opprinnelige filen inneholder en animasjon, spesifiser maksimal 
animasjonsvisningstid. Se “For å spesifisere maksimal animasjonsvisningstid” (side 16).

Operativsystem: Endringer:

Windows XP Skjermoppløsningen endres til 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 768 eller 
1280 × 800.
Vis kortbasert maskinvareakselerasjon er deaktivert.

Windows Vista eller 
Windows 7

Skjermoppløsningen endres til 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 768 eller 
1280 × 800.
Windows endres til basismodus (Windows AeroTM deaktivert).
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5. Klikk på -knappen øverst på EZ-Converter FA-vinduet.
Dette viser dialogboksen for åpning av filer.

6. Velg PowerPoint-filen du ønsker å konvertere fra, og klikk deretter på 
[Åpne]-knappen.

Dette vil vise en dialogboks som den vist nedenfor for å spesifisere filinnstillingene.

7. Konfigurer innstillingene som påkrevd i dialogboksen.
Det følgende beskriver betydningene og innstillingene til hver av elementene som kommer til 
syne i dialogboksen.

8. Etter at du har konfigurert alle innstillingene du ønsker, klikk på [OK].
Dette vil starte avspilling av PowerPoint-filen og starte dens konvertering til en ECA-fil eller 
PtG-fil.
“Conversion complete.”-meldingen vil komme til syne når filkonverteringen er fullført.
Dersom du har andre PowerPoint-filer du ønsker å konvertere, gjenta trinn 4 til 7.
For å kontrollere innholdet i en ECA-fil eller PtG-fil, utfør prosedyren under “For å spille av en 
ECA-fil eller PtG-fil på datamaskinen din” (side 16).

9. Etter at du har konvertert alle filene du ønsker, klikk på lukkeknappen i øvre 
høyre hjørne av EZ-Converter FA-vinduet.

Dialogbokselement Beskrivelse

Input File Viser navnet på PowerPoint-filen som ble valgt i trinn 6. Innstillingen til dette 
elementet kan ikke endres.

Output Drive Viser drivernavnet på den flyttbare diskstasjonen (USB-minne eller minnekort) som 
ble koblet til datamaskinen i trinn 2. Når du har flere flyttbare diskstasjoner koblet til 
datamaskinen, kan du klikke på [ ]-knappen og velge navnet på disken hvor du 
ønsker å lagre den konverterte filen. En konvertert fil lagres i mappen ECA (dersom 
det er en ECA-fil) eller i mappen PtG (dersom det er en PtG-fil) på disken du 
spesifiserer her. Ved opprinnelige standardinnstillinger, dersom det ikke er noen 
flyttbare diskstasjoner koblet til datamaskinen, vil den påfølgende filen bli lagret på 
samme plassering (disk og mappe) som den opprinnelige PowerPoint-filen. Klikk på 
[Browse]-knappen og endre lagringsplassering dersom du ønsker det.

Output File Name Viser filnavnet på den konverterte filen, i tillegg til stien fra disknavnet. Bortsett fra 
forlengelsen, er filnavnet det samme som PowerPoint-filnavnet. Innstillingen til dette 
elementet kan ikke endres.

ECA/PtG Spesifiserer den konverterte filens format (Standard: ECA).
For detaljer om ECA- og PtG-filer, se “Om dataprojektorens USB-funksjoner” (side 5) 
i denne bruksanvisningen.
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For å spesifisere skjermoppløsningen til ECA-filen eller PtG-filen

1. Høyreklikk på venstre side av EZ-Converter FA-vinduet.

2. Klikk på “Output Resolution” på menyen som kommer til syne.

3. Velg den oppløsningen du ønsker på undermenyen som kommer til syne.
Det følgende viser oppløsningsinnstillingene som bør brukes for hver enkelt 
dataprojektormodell.

For en PtG-fil, velg 1024 × 768 eller 800 × 600.
Innstillingen her blir værende gjeldende til du endrer den.

For å spesifisere maksimal animasjonsvisningstid

1. Høyreklikk på venstre side av EZ-Converter FA-vinduet.

2. På menyen som kommer til syne, klikk på “Max Animation Display Time”.

3. På undermenyen som kommer til syne, velg maksimal 
animasjonsvisningstidsverdi (i sekunder).

Tilgjengelige undermenyalternativer er 10 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder og 
60 sekunder.
Alternativet du velger blir værende gjeldende til du endrer det.

For å spille av en ECA-fil eller PtG-fil på datamaskinen din

1. Start EZ-Converter FA på datamaskinen din.
Dette vil vise EZ-Converter FA-vinduet.

2. Klikk på -knappen øverst på EZ-Converter FA-vinduet.
Dette vil vise to knapper til som vist nedenfor.

3. Klikk på -knappen.
Dette viser dialogboksen for åpning av filer.

Modell Oppløsning

XJ-H1650, XJ-H1750, XJ-ST145, XJ-ST155 1024 × 768, 800 × 600*1

XJ-H2650 1280 × 800, 1280 × 768, 1024 × 768*2

*1 Dersom du ikke kan velge 1024 × 768-oppløsning, velg 800 × 600.
*2 Dersom du ikke kan velge 1280 × 800- eller 1280 × 768-oppløsning, velg 1024 × 768.
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4. Velg ECA-filen eller PtG-filen du ønsker å spille av, og klikk deretter på 
[Open]-knappen.

Dette vil vise et kontrollpanel øverst på skjermen.

Under filavspilling kan du bruke kontrollpanelknappene for å utføre operasjonene som blir 
beskrevet nedenfor.

ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector er dataprogramvare som konverterer en MP4-, MOV-*, 
AVI- eller WMV-formatsfil til en levende bilde-JPEG-format-AVI-fil som kan avspilles av projektorens 
viserfunksjon. For detaljer om filformater, se side 5.
* QuickTime Player 7 eller nyere er påkrevd for å konvertere fra en MOV-fil.

Viktig!
For å kunne utføre prosedyrene i dette avsnittet, må du først installere ArcSoft MediaConverter 3 
for CASIO Projector på datamaskinen din. For mer informasjon, se “Installere programvaren” 
(side 8).

For å gjøre dette: Utfør denne operasjonen:

Gå til forrige side Klikk på -knappen.

Gå til neste side Klikk på -knappen.

Hopp til en bestemt side 1. Klikk på -knappen, og klikk deretter på “Slide Viewer” på menyen som 
kommer til syne.

2. På sidemenyen som kommer til syne, klikk på miniatyrbildet av 
destinasjonssiden og klikk deretter på [OK].

Vis hjelp Klikk på -knappen, og klikk deretter på “Help” på menyen som kommer til 
syne.

Avslutt filavspilling Klikk på -knappen, eller klikk på -knappen og klikk deretter på “Exit” på 
menyen som kommer til syne. Du kan også trykke på [ESC]-knappen på 
datatastaturet for å stoppe avspillingen.

Bruke ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector

Kontrollpanel
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For å konvertere et filmformat til et format som kan spilles av Viser

1. Dobbeltklikk på -ikonet på datamaskinens skrivebord.
Dette starter opp ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector og viser et vindu som det vist 
nedenfor.

2. Slipp den opprinnelige filmfilen i ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector 
eller på CASIO-projektorenhetsikonet.

Dette vil starte konverteringen og vise en fremgangsstolpe som den som vises nedenfor i 
vinduet. Fremgangsstolpen vil forsvinne automatisk etter at konverteringen er fullført.

Du kan åpne mappen der den konverterte filen er lagret ved å klikke på “Local disk” nederst 
på vinduet.

Dersom du ikke ser “Local disk” nederst på vinduet, klikk på  for å vise den.

3. Gjenta trinn 1 og 2 så mange ganger som nødvendig for å konvertere alle 
filmfilene du ønsker.

Å velge og å dra flere filer støttes også i operasjonen ovenfor.

4. Etter at du er ferdig, klikk på -knappen i øvre høyre hjørne av ArcSoft 
MediaConverter 3 for CASIO Projector-vinduet for å avslutte.

Merk
For detaljer om innstillingene og operasjonene til ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO 
Projector, se hjelp. For å vise hjelp, klikk på -knappen i øvre høyre hjørne av ArcSoft 
MediaConverter 3 for CASIO Projector-vinduet. Klikk på “Help” på menyen som kommer til 
syne.
For detaljer om operasjonen å spille av en konvertert filmfil med projektorens viserfunksjon, se 
“Projisere en filmfil” (side 28).

CASIO-projektorenhetsikon
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Bruke dataprojektorens viserapplikasjon for å projisere innholdet av en fil på en minneenhet. Viser 
starter opp automatisk hver gang du kobler en minneenhet som støttes av dataprojektoren til 
dataprojektorens USB-port.

Koble en minneenhet til dataprojektoren
Dataprojektorens USB-port støtter tilkobling av en FAT/FAT32-formatsminneenhet støttet av 
USB-grensesnittet. Følgende minneenheter støttes.

USB-minne
Minnekort
En kommersielt tilgjengelig USB-kortleser er påkrevd for å koble et minnekort til dataprojektoren.
USB-lagringsklasse (USB-masselagringsklasse) kompatible digitalkameraer 

Viktig!
Dataprojektoren støtter ikke tilkobling av alle kommersielt tilgjengelige USB-minneenheter, 
minnekort og digitalkameraer. For detaljer om spesifikke minneenheter som støttes, kontakt din 
opprinnelige detaljhandler eller din nærmeste autoriserte CASIO-forhandler.

For å koble USB-minne til dataprojektoren
Koble USB-minnet til dataprojektorens USB-port som vist nedenfor.

Bruke viser til å projisere innholdet i en fil på en 
minneenhet
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For å koble et minnekort til dataprojektoren

1. Last minnekortet inn i et USB-kortleserspor.
For detaljer om hvordan du laster et minnekort inn i USB-kortleseren, se 
brukerdokumentasjonen som følger med leseren.

2. Koble USB-kortleseren til dataprojektorens USB-port.

For å koble et digitalkamera til dataprojektoren

1. Hvis nødvendig, konfigurer digitalkameraets innstillinger for 
USB-masselagringsklasser.

2. Skru av digitalkameraet og koble en USB-kabel til det.

3. Koble den andre enden av USB-kabelen (type A-kontakt) til dataprojektorens 
USB-port.

4. Skru på digitalkameraet.

Merk
For detaljer om trinn 1, 2 og 4, se brukerdokumentasjonen som følger med digitalkameraet ditt.
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Starte projisering med viser
Dersom dataprojektoren allerede er skrudd på når du utfører prosedyren under “Koble en minneenhet 
til dataprojektoren” (side 19) for å koble USB-minnet til dataprojektoren, vil hovedviservinduet vist 
nedenfor bli projisert.

Merk
Hvis viserprojisering ikke starter automatisk på dette tidspunktet, utfør følgende trinn for å velge 
“USB” som inndatakilde.

1. Trykk på [INPUT]-tasten.
Dette viser skjermbildet for valg av inndatakilde.

2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å bevege markeringen til “USB”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

Menyelement Funksjon Henvis til:

Presentation Går inn i presentasjonsmodus 
projisering av ECA- eller PtG-filer.

“Projisere en ECA-fil eller PtG-fil” (side 23)
“Konvertere en PowerPoint-fil til en ECA-fil eller 
PtG-fil” (side 14)

Slides Går inn i lysbildemodus for projisering 
av bildefiler.

“Projisere en bildefil” (side 26)

Movie Går inn i filmmodus for projisering av 
filmfiler.

“Projisere en filmfil” (side 28)

Viewer Setup Viser viseroppsettmenyen. “Konfigurere innstillinger for Viser” (side 34)
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Diskmeny
Ved å gå inn i presentasjonsmodus, lysbildemodus eller filmmodus når det er flere minneenheter 
koblet til dataprojektoren (flere USB-minneenheter koblet til via en USB-hub, flere minnekort lastet inn 
i minnekortleseren som er koblet til dataprojektoren osv.) vil gjøre at en meny som den som vises 
nedenfor vil komme til syne på projeksjonsskjermbildet.

Når dette skjer, bruk markørtastene til å bevege markeringen til driveren du ønsker å bruke, og trykk 
deretter på [ENTER]-tasten. Dette vil vise en filmeny for den modusen du går inn i.

Merk
Dataprojektoren kan gjenkjenne opp til fire disker.
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Projisere en ECA-fil eller PtG-fil
Bruk viserpresentasjonsmodus for å projisere ECA- eller PtG-filer.

For å projisere en ECA-fil eller PtG-fil

1. Koble minneenheten hvor ECA-filen eller PtG-filen du ønsker å projisere er 
lagret, til dataprojektoren.

Dette vil projisere hovedviservinduet. Dersom hovedviservinduet ikke kommer til syne, trykk 
på [INPUT]-tasten og velg “USB” som inndatakilde.

2. Bruk markørtastene til å bevege markeringen til “Presentation”, og trykk deretter 
på [ENTER]-tasten.

Dette vil projisere en filmeny som den som vises nedenfor.

Dersom ECA-filen eller PtG-filen du ønsker å spille av er plassert i en bestemt mappe, bruk 
markørtastene til å flytte markeringen til den mappen, og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

3. Bruk markørtastene til å bevege markeringen til ECA-filen eller PtG-filen du 
ønsker å spille av, og trykk deretter på [ENTER]-tasten (eller [O]-tasten).

Dette vil starte avspilling av valgt ECA-fil eller PtG-fil.

4. Utfør sideendring og andre nødvendige operasjoner.
For detaljer om operasjoner du kan utføre under projisering av en ECA-fil eller PtG-fil, se 
“Operasjoner under projisering av ECA-fil eller PtG-fil” (side 24).
For å stoppe ECA-fil- eller PtG-filavspilling og gå tilbake til filmenyen, trykk på [ESC]-tasten.
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Operasjoner under projisering av ECA-fil eller PtG-fil
Operasjonene beskrevet nedenfor kan utføres mens en ECA-fil eller PtG-fil spilles av.

Operasjonene beskrevet nedenfor kan utføres mens avspilling av en ECA-fil eller PtG-fil er satt på 
pause.

For å gjøre dette: Utfør denne operasjonen:

Gå til forrige side Trykk på [ ]-tasten.

Gå til neste side Trykk på [ ]-tasten.

Sett avspillingen av ECA-fil eller 
PtG-fil på pause

1. Trykk på [FUNC]-tasten.
2. På funksjonsmenyen som kommer til syne, bruk markørtastene til å bevege 

markeringen til “Pause”, og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Hopp til en bestemt side 1. Trykk på [O]-tasten for å vise en sidemeny.
2. Bruk markørtastene til å bevege markeringen til miniatyrbildet av siden der 

du ønsker å starte avspilling av presentasjonen, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.
For informasjon om de andre operasjonene du kan utføre når sidemenyen 
vises, se “Sidemenyoperasjoner” (side 25).

Stopp avspillingen og gå tilbake til 
filmenyen

Trykk på [ESC]-tasten.

For å gjøre dette: Utfør denne operasjonen:

Fortsett avspilling av ECA-filen eller 
PtG-filen fra der den ble satt på 
pause

Trykk på [ENTER]-tasten.
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Sidemenyoperasjoner
Å trykke på [O]-tasten mens en ECA-fil eller PtG-fil spilles av, vil projisere en sidemeny som den som 
vises nedenfor.

Operasjonene beskrevet nedenfor kan utføres mens sidemenyen projiseres.

For å gjøre dette: Utfør denne operasjonen:

Start filavspillingen fra en bestemt 
side på nytt

Bruk markørtastene til å bevege markeringen til miniatyrbildet av siden der du 
ønsker å starte avspilling av presentasjonen, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

Bla til neste skjermbilde Trykk på [Z]-tasten.

Bla til forrige skjermbilde Trykk på [f]-tasten.

Stopp avspillingen og gå tilbake til 
filmenyen

Trykk på [ESC]-tasten.
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Projisere en bildefil
Bruk viseren i lysbildemodus til å projisere bildefiler. Du kan også gruppere bildefiler og projisere dem 
i en spesifikk sekvens som en lysbildefremvisning.

For å projisere en bildefil

1. Koble minneenheten med bildefilen du ønsker å projisere til dataprojektoren.
Dette vil projisere hovedviservinduet. Dersom hovedviservinduet ikke kommer til syne, trykk 
på [INPUT]-tasten og velg “USB” som inndatakilde.

2. Bruk markørtastene til å bevege markeringen til “Slides”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

Dette vil projisere en filmeny som den som vises nedenfor.

Dersom bildefilen du ønsker å spille av er plassert i en bestemt mappe, bruk markørtastene til 
å flytte markeringen til denne mappen, og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

3. Bruk markørtastene til å bevege markeringen til bildefilen du ønsker å projisere, 
og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Dette vil projisere valgt bildefil.

4. Utfør de nødvendige operasjonene som blir beskrevet nedenfor.

5. For å stoppe bildeprojisering og gå tilbake til filmenyen, trykk på [ESC]-tasten.

For å gjøre dette: Trykk på denne tasten:

Bla tilbake til forrige bilde [ ]

Bla forover til neste bilde [ ]

Drei bildet 90 grader til høyre [f]

Drei bildet 90 grader til venstre [Z]

Start en lysbildefremvisning fra bildefilen [O]
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Projisere en lysbildefremvisning
Dataprojektorens lysbildemodus lar deg gruppere flere bildefiler og projisere dem i en sekvens som 
ved en lysbildefremvisning. Du kan velge enten manuell avspilling eller automatisk avspilling for 
lysbildefremvisning. Den opprinnelige standardinnstillingen er manuell avspilling.

For å forberede bildefiler for lysbildefremvisning
Merk deg følgende punkter når du forbereder lysbildefremvisningen din på datamaskinen din.

Alle bildefilene i lysbildefremvisningen må være i samme mappe.
Under lysbildefremvisningen vil bildene vises i den filnavnsekvensen som bildefilene er arrangert i 
mappen. For å vise bilder i en spesifikk sekvens, juster filnavnene deres slik at de i mappen er 
sortert i den sekvensen du selv ønsker.
Kopier mappen med lysbildefremvisningsbilder til en minneenhet.

For å projisere bildefiler som en lysbildefremvisning

1. Koble minneenheten hvor bildefilene i lysbildefremvisningen er lagret, til 
dataprojektoren.

Dette vil projisere hovedviservinduet. Dersom hovedviservinduet ikke kommer til syne, trykk 
på [INPUT]-tasten og velg “USB” som inndatakilde.

2. Velg enten manuell eller automatisk blaing, og konfigurer andre 
lysbildefremvisningsinnstillinger.

For mer informasjon, se “Konfigurere innstillinger for Viser” (side 34).

3. Bruk markørtastene til å bevege markeringen til “Slides”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

Dette vil projisere en filmeny.

4. Bruk markørtastene til å bevege markeringen til mappen som inneholder 
bildefilene som utgjør lysbildefremvisningen din, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

5. Bruk markørtastene til å bevege markeringen til bildefilen du ønsker å starte 
lysbildefremvisningen fra, og trykk deretter på [O]-tasten.

Dette vil projisere valgt bildefil og starte lysbildefremvisningen.
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6. Utfør de nødvendige operasjonene som blir beskrevet nedenfor.

Følgende operasjoner kan utføres når lysbildefremvisningen er satt på pause.

7. For å gå tilbake til filmenyen etter at lysbildefremvisningen er fullført, trykk på 
[ESC]-tasten.

Projisere en filmfil
Bruk viserfilmmodus til å projisere filmfiler.

Merk
Viser støtter avspilling av levende film-JPEG-format-AVI-filmfiler (se side 5 for detaljer). 
Avspilling av filmfiler i andre formater støttes ikke.
Filmfiler i noen formater kan konverteres til et format som støttes av avspilling i Viser. For å 
konvertere en film, bruk ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector, som du kan laste ned 
fra CASIOs nettside (side 8). For informasjon om å installere programvaren, se “Installere 
programvaren” (side 8). For informasjon om filmfilformater som kan konverteres og om 
konverteringsprosessen, se “Bruke ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector” (side 17).

For å gjøre dette: Utfør denne operasjonen:

Bla tilbake til forrige bilde Trykk på [ ]-tasten.

Bla forover til neste bilde Trykk på [ ]-tasten.

Sett lysbildefremvisningen på pause (Dette 
alternativet er kun tilgjengelig når “Auto” er spesifisert 
for “Image Switching”-innstillingen på 
oppsettmenyen.)

1. Trykk på [FUNC]-tasten.
2. På funksjonsmenyen som kommer til syne, bruk 

markørtastene til å bevege markeringen til 
“Pause”, og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Drei bildet 90 grader til høyre Trykk på [f]-tasten.

Drei bildet 90 grader til venstre Trykk på [Z]-tasten.

For å gjøre dette: Trykk på denne tasten:

Bla tilbake til forrige bilde [ ]

Bla forover til neste bilde [ ]

Drei bildet 90 grader til høyre [f]

Drei bildet 90 grader til venstre [Z]

Fortsett lysbildefremvisningen [O]
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For å projisere en filmfil

1. Koble minneenheten med filmfilen du ønsker å projisere, til dataprojektoren.
Dette vil projisere hovedviservinduet. Dersom hovedviservinduet ikke kommer til syne, trykk 
på [INPUT]-tasten og velg “USB” som inndatakilde.

2. Bruk markørtastene til å bevege markeringen til “Movie”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

Dette vil projisere en filmeny som den som vises nedenfor.

Dersom filmfilen du ønsker å spille av er plassert i en bestemt mappe, bruk markørtastene til å 
flytte markeringen til den mappen, og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

3. Bruk markørtastene til å bevege markeringen til filmfilen du ønsker å spille av, og 
trykk deretter på [ENTER]-tasten (eller [O]-tasten).

Dette vil starte avspilling av valgt filmfil.

4. Utfør pause og andre nødvendige operasjoner.
For detaljer om operasjoner du kan utføre under projisering av en filmfil, se “Operasjoner 
under filmfilprojeksjon” (side 30).
For å stoppe filmfilavspilling og gå tilbake til filmenyen, trykk på [ESC]-tasten.
Når avspillingen når slutten av filmfilen, vil projeksjonsbildet vise et stillbilde av det avsluttende 
filmbildefeltet.

5. For å gå tilbake til filmenyen etter at filmavspillingen er fullført, trykk på 
[ESC]-tasten.
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Operasjoner under filmfilprojeksjon 
Operasjonene beskrevet nedenfor kan utføres mens en filmfil spilles av eller er satt på pause.

* For detaljer om raskt forover og raskt bakover, se “For å utføre raskt forover og raskt bakover under 
filmavspilling” nedenfor.

For å utføre raskt forover og raskt bakover under filmavspilling

1. Utfør trinn 1 til 3 under “For å projisere en filmfil” (side 29) for å starte avspilling 
av filmfilen.

2. Trykk på [ ]-tasten for raskt forover eller [ ]-tasten for raskt bakover.
Dette starter den korresponderende operasjonen og viser et ikon (  for raskt forover,  
for raskt bakover) i øvre venstre hjørne av projeksjonsskjermen.
Hvert trykk på [ ]- eller [ ]-tasten kretser den korresponderende operasjonen mellom tre 
hastigheter.

Filmavspilling stopper automatisk når en raskt forover- eller raskt bakover-operasjon når siste 
eller første bildefelt av filmfilen.

For å gjøre dette: Utfør denne operasjonen:

Sett på pause og fortsett filmavspilling Trykk på [ENTER]-tasten.
Et pauseikon ( ) vises i øvre venstre hjørne av 
projeksjonsskjermbildet når filmprojeksjon er satt på pause.

Spill av filen på nytt fra begynnelsen 1. Trykk på [FUNC]-tasten.
2. På funksjonsmenyen som kommer til syne, bruk 

markørtastene til å bevege markeringen til “Play from 
Beginning”, og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Vis avspillingstiden i øvre venstre hjørne av 
projeksjonsskjermbildet

Trykk på [O]-tasten.
Hvert trykk på [O]-tasten gjør at tidsindikatoren veksler 
mellom vis og skjul.

Raskt forover* Trykk på [ ]-tasten.

Raskt bakover* Trykk på [ ]-tasten.

Stopp avspillingen av filmfilen og gå tilbake til 
filmenyen

Trykk på [ESC]-tasten.

Dette ikonet: Indikerer dette:

Raskt forover (10 sekunds stigning)

6X raskt forover (60 sekunds stigning)

60X raskt forover (10 minutters stigning)

Raskt bakover (10 sekunds stigning)

6X raskt bakover (60 sekunds stigning)

60X raskt bakover (10 minutters stigning)

Total filmavspillingstid

Forløpt filmavspillingstid
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3. Utfør de nødvendige operasjonene som blir beskrevet nedenfor.

Filmenyoperasjoner
Dette avsnittet forklarer operasjoner du kan utføre når fil-listen vises i presentasjons-, lysbilde- eller 
filmmodus.

Listevisning og ikonvisning
Det er to forskjellige visninger for Viserfilmenyen: en listevisning og en ikonvisning.

Listevisning:
Denne visningen lister opp navnene på mappene og filene som finnes på en minneenhet. Dette er den 
opprinnelige standardvisningen for presentasjons-, lysbilde- og filmmodus.

Ikonvisning:
Denne visningen lister opp både ikonene og navnene på mappene og filene på en minneenhet. 
Miniatyrbilder vises for alle filene som kan avspilles av viseren.

For å gjøre dette: Trykk på denne tasten:

Avslutt en raskt forover- eller raskt bakover-operasjon og gå tilbake til normal 
avspilling 

[ENTER]

Stopp avspillingen og gå tilbake til filmenyen [ESC]

Listevisning Ikonvisning
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For å veksle mellom listevisning og ikonvisningen på filmenyen
Trykk på [FUNC]-tasten, og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Merk
Du kan spesifisere enten listevisning eller ikonvisning som standardvisning. For mer informasjon, 
se “Konfigurere innstillinger for Viser” på side 34.

For å bla i filmenyen
Trykk på [Z]-tasten for å bla forover, og på [f]-tasten for å bla bakover.

For å åpne en mappe
Bruk markørtastene til å bevege markeringen til mappen du ønsker å åpne, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

For å gå ut av gjeldende mappe og bevege deg opp til neste nivå
Trykk på [ESC]-tasten.
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For å se på filegenskaper

1. Vis listevisning for filmenyen.

2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å flytte markeringen til den filen du ønsker å se 
egenskapene til.

Et miniatyrbilde og egenskapene til den gjeldende markerte filen vil komme til syne på venstre 
side av filmenyen.

Det følgende forklarer informasjon som kommer til syne i filegenskaper.
Presentasjonsmodus

Lysbildemodus

Filmmodus

Dette elementet: Viser dette:

Type “ECA File” eller “PtG File” (Presentasjonsfil konvertert med EZ-Converter FA)

Size Filstørrelse

Date Dato og tidspunkt for når filen sist ble modifisert

Pixels Antall piksler i filen

Dette elementet: Viser dette:

Type Bildetype (“JPEG Image” eller “BMP Image”)

Size Filstørrelse

Date Dato og tidspunkt for når filen sist ble modifisert

Pixels Antall piksler i bildedata som er inkludert i filen

Rotation Dette elementet kommer kun til syne hos bildefiler som inkluderer informasjon om 
Exif-formatorientering. “Right side - Top” indikerer 90 graders dreiing til høyre, mens 
“Left side - Bottom” indikerer 90 graders dreiing til venstre.

Dette elementet: Viser dette:

Type “Movie”

Size Filstørrelse

Date Dato og tidspunkt for når filen sist ble modifisert

Pixels Antall filmpiksler i filen

Miniatyrbilde

Egenskaper
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For å gå tilbake til hovedviservinduet

1. Trykk på [FUNC]-tasten.

2. På funksjonsmenyen som kommer til syne, bruk markørtastene til å bevege 
markeringen til “Back to Viewer Selection”, og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Konfigurere innstillinger for Viser
Du kan bruke viseroppsettmenyen til å konfigurere viserfunksjonsinnstillingene som blir beskrevet 
nedenfor.
Den opprinnelige standardinnstillingen for hvert element indikeres av en asterisk (*).

Innstillingsnavn Beskrivelse

Image Zoom Zoom*:
Gjør at bilder blir projisert med dataprojektorens største mulige størrelse mens 
sideforholdet til bildefilen blir beholdt.

No Zoom:
Gjør at bilder blir projisert i sin faktiske størrelse.

Display Sequence 
Setup

Spesifiserer sekvensen av bilder i filmenyen.
File Names (Ascending)*:

Viser filer etter filnavn i stigende rekkefølge.
File Names (Descending):

Viser filer etter filnavn i synkende rekkefølge
Time (New-to-Old):

Viser filer ved tidspunktet da de sist ble modifisert, fra det nyeste til det eldste.
Time (Old-to-New): 

Viser filer ved tidspunktet da de sist ble modifisert, fra det eldste til det nyeste.

Startup Mode Spesifiserer om standardvisningen når en modus skrives inn fra hovedviservinduet er 
listevisning eller ikonvisning.
List View*:

Spesifiserer listevisning som standardvisning.
Icon View:

Spesifiserer ikonvisning som standardvisning.

Image Switching Manual*:
Spesifiserer manuell bildeblaing.

Auto:
Spesifiserer automatisk bildeblaing.

Slideshow Display 
Interval

Spesifiserer hvor lenge hvert bilde vil vises under en lysbildefremvisning.
5 seconds*, 10 seconds, 30 seconds, 1 minute, 5 minutes

Slideshow Repeat Repeat:
Fester sammen avspillingen av en lysbildefremvisning eller film.

No Repeat*: 
Stopper avspillingen automatisk når slutten på en lysbildefremvisning eller film er 
nådd.

Movie Display Zoom*:
Gjør at filmer blir spilt av med dataprojektorens største mulige størrelse mens 
sideforholdet til filmfilen blir beholdt.

No Zoom:
Gjør at filmfiler blir spilt av i sine opprinnelige størrelser.

Initialize Viewer Setup Stille alle viserinnstillinger tilbake til sine opprinnelige fabrikkstandarder.
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For å vise viseroppsettmenyen

Utfør én av de følgende operasjonene.

Drift 1

1. Projiser hovedviservinduet.
Dersom du spiller av en film i presentasjons, lysbilde- eller filmmodus, sett avspillingen på 
pause og gå tilbake til filmenyen. Deretter, trykk på [FUNC], deretter [ ], deretter [ENTER].

2. Bruk markørtastene til å bevege markeringen til “Viewer Setup”, og trykk 
deretter på [ENTER]-tasten.

Drift 2

1. Når viseren blir projisert, trykk på [MENU]-tasten.
Dersom du spiller av en fil i presentasjons-, lysbilde- eller filmmodus, sett avspillingen på 
pause før du trykker på [MENU]-tasten.

2. Bruk [ ]-tasten til å bevege markeringen til “USB”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

3. Bruk [ ]-tasten til å bevege markeringen til “Setup”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.
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For å konfigurere viserinnstillinger

1. Vis viseroppsettmenyen.

2. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å flytte markeringen til det elementet du ønsker å 
endre innstillingen til.

3. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å vise tilgjengelige innstillinger.

4. Etter at du har konfigurert alle innstillingene du ønsker, trykk på [ESC]-tasten 
(eller trykk på [FUNC]-tasten og deretter på [ENTER]-tasten).

Dette vil gå tilbake til hovedviservinduet.

For å stille viserinnstillingene tilbake til sine opprinnelige fabrikkstandarder

1. Vis viseroppsettmenyen.

2. Trykk på [ ]-tasten for å bevege markeringen til “Initialize Viewer Setup”, og 
trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Dette vil føre til at en “Do you want to restore defaults for the Viewer 
setup?”-bekreftelsesdialogboks kommer til syne.

3. Bruk [ ]-tasten til å bevege markeringen til “Yes”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

Dette vil stille viserinnstillingene tilbake til deres opprinnelige fabrikkstandarder.
For informasjon om viserens opprinnelige fabrikkstandardinnstillinger, se “Konfigurere 
innstillinger for Viser” (side 34).
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Autokjøring starter automatisk projisering av stillbildefiler eller filmfiler som er lagret på tilkoblet 
USB-minne når projektoren er skrudd på.

Viktig!
Projektorens Plug and Play-innstilling må være skrudd på (aktivert) for at autokjøring kan brukes. 
For detaljer om hvordan du endrer Plug and Play-innstillingen, se “Oppsettmenyinnhold” i 
bruksanvisningen (UsersGuide_Norwegian.pdf).

For å bruke autokjøring for automatisk projisering av stillbilde- eller filmfiler

1. I rotregistret til USB-minnet som skal brukes, opprett en mappe som du kaller 
AUTORUNC.

Sørg for at du kun bruker store bokstaver når du taster inn mappenavnet (AUTORUNC).

2. Sett inn alle stillbildene eller filmfilene du å ønsker å projisere med autkjøring i 
AUTORUNC-mappen du lagde i trinn 1.

Plasser enten stillbildefiler eller filmfiler i AUTORUNC-mappen. Dersom du plasserer både 
stillbilder og filmfiler i mappen, vil kun stillbildefilene projiseres av autokjøring.
Dersom du legger mer enn ett stillbilde eller mer enn én filmfil i AUTORUNC-mappen, vil de 
projiseres i sekvensen som er spesifisert av “Display Sequence Setup”-elementet i 
oppsettmenyen (side 34).

3. Med projektoren skrudd av, koble USB-minnet til den.

4. Skru på projektoren.
Dette vil starte opp viseren automatisk og starte med å projisere filene som du la i 
AUTORUNC-mappen i trinn 2.
Operasjoner under autokjøringsprojisering er de samme som under normal projisering.

Merk
Autokjøringsprojisering av stillbildene eller filmfilene utføres i samsvar med de gjeldende 
innstillingene til viseroppsettmenyen (side 34).
Merk at autokjøring ikke støtter automatisk projisering av ECA-filer eller PtG-filer.

Autokjøring
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Henvis til det følgende hver gang viseroperasjonene ikke er slik som du forventer.

Minneenheter

Feilsøking for viseren

Problem Årsak og påkrevd handling

Viser kommer ikke til syne når jeg 
kobler USB-minnet til 
dataprojektorens USB-port.

Det kan være at USB-minnet du kobler til er i et format som ikke 
gjenkjennes av dataprojektoren. Koble USB-minnet til datamaskinen for å 
kontrollere om dets filsystem er FAT eller FAT32. Dersom det ikke er det, 
reformater USB-minnet til FAT eller FAT32. Merk deg at dette vil slette all 
data på USB-minnet.
Dersom dataprojektoren ikke kan gjenkjenne USB-minnet selv om dets 
filsystem er FAT eller FAT32, kan det være at selve USB-minnet er 
inkompatibelt. Prøv å bruke et annet USB-minne.
“Off” kan velges som dataprojektorens “Plug and Play”-innstilling. Bruk 
prosedyren i “Konfigurere avanserte projektorinnstillinger”-avsnittet i 
bruksanvisningen (UsersGuide_Norwegian.pdf) for å endre “Plug and 
Play”-innstillingen til “On”.

Noen mapper og/eller filer vises 
ikke i filmenyen.

Alle mappene og/eller filene som en mappe inneholder vil ikke vises dersom 
det er mer enn 999 mapper og/eller filer inne i mappen. Dersom dette skjer, 
reduser antall mapper og/eller filer i mappen.

Det er flere enheter koblet til 
dataprojektoren via en USB-hub 
eller USB-kortleser, men noen av 
enhetene gjenkjennes ikke.

Dataprojektoren kan gjenkjenne opp til fire disker. Dersom antall tilkoblede 
disker er mer enn fire, vil dataprojektoren ikke gjenkjenne den femte og 
påfølgende disker. Koble minneenhetene til mens du forsikrer deg om at ikke 
flere enn fire disker er koblet til.

Når jeg kobler digitalkameraet mitt 
til dataprojektoren via USB, 
kommer ikke innholdet av 
digitalkameraets minne til syne.

Det kan være at digitalkameraets innstillinger for 
USB-masselagringsklasser ikke kan konfigureres som det skal, eller at du 
trenger å utføre en operasjon av noe slag på kameraet. Slå opp i 
brukerdokumentasjonen for ditt digitalkamera for informasjon om 
nødvendige innstillinger og operasjoner.
Det kan være at digitalkameraet ikke støtter USB-masselagringsklasse. 
Dersom det ikke gjør det, vil du ikke kunne bruke viser for å se på innholdet 
i digitalkameraets minne.
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Filvisning og -avspilling
Problem Årsak og påkrevd handling

ECA- eller PtG-filer som er 
konvertert fra PowerPoint-filer ved 
bruk av EZ-Converter FA kommer 
ikke til syne i filmenyen.

Viser kan være i en annen modus enn presentasjonsmodus. For å gå inn i 
presentasjonsmodus, marker “Presentation” på hovedviservinduet (side 21), 
og trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Bildefiler kommer ikke til syne i 
filmenyen.

Viser kan være i en annen modus enn lysbildemodus. For å gå inn i 
lysbildemodus, marker “Slides” på hovedviservinduet (side 21), og trykk 
deretter på [ENTER]-tasten.
Det kan være at filene ikke er i et format som kan gjenkjennes av 
dataprojektoren. Bildefiler krever følgende filnavnforlengelser: .jpg, .jpeg, 
.jpe, eller .bmp. For detaljer om bildefilformater som støttes for 
dataprojektoravspilling, se “Om dataprojektorens USB-funksjoner” 
(side 5).

Filmfiler kommer ikke til syne i 
filmenyen.

Viser kan være i en annen modus enn filmmodus. For å gå inn i filmmodus, 
marker “Film” på hovedviservinduet (side 21), og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.
Det kan være at filene ikke er i et format som kan gjenkjennes av 
dataprojektoren. Filmfiler krever filnavnutvidelsen .avi. For detaljer om 
filmfilformater som støttes for dataprojektoravspilling, se “Om 
dataprojektorens USB-funksjoner” (side 5).

I filmenyen for lysbildemodusen, 
spørsmålstegn (?) kommer til syne i 
stedet for miniatyrbilder.

Spørsmålstegn vises i stedet for miniatyrbilder av bilder som ikke kan 
projiseres av viser (JPEG-filer som er større enn 8 MB osv.)

Jeg kan ikke spille av ECA- eller 
PtG-filer jeg velger i filmenyen for 
presentasjonsmodus.

Det kan være at filen du prøver å spille av er skadet. Konverter 
PowerPoint-filene på nytt ved å gjennomføre prosedyren under “For å 
konvertere en PowerPoint-fil til en ECA-fil eller PtG-fil” (side 14).

Jeg kan ikke spille av bildefiler jeg 
velger i filmenyen for 
lysbildemodus.

Det kan være at filen du prøver å spille av er skadet. Dersom du har den 
opprinnelige filen på datamaskinen din, kontroller den for å se om den er 
normal. Dersom den er det, kopier den opprinnelige filen til minneenheten 
og prøv å spille den av igjen.
Dersom meldingen “Cannot display an image file.” kommer til syne, se 
“Viserfeilmeldinger” (side 40).

Jeg kan ikke spille av filmfiler jeg 
velger i filmenyen for filmmodus.

Det kan være at filen du prøver å spille av er skadet. Dersom du har den 
opprinnelige filen på datamaskinen din, kontroller den for å se om den er 
normal. Dersom den er det, kopier den opprinnelige filen til minneenheten 
og prøv å spille den av igjen.
Dersom meldingen “This movie file cannot be played back.” kommer til 
syne, se “Viserfeilmeldinger” (side 40).
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Viserfeilmeldinger

Problem Årsak og påkrevd handling

Folder does not contain any image 
files.

Det er ingen mappe å vise, ingen ECA-fil eller PtG-fil, bildefil eller filmfil i 
mappen du prøver å få tilgang til med viser. Bruk datamaskinen din til å 
kontrollere innholdet i mappen. For detaljer om filformater som støttes for 
dataprojektoravspilling, se “Om dataprojektorens USB-funksjoner” (side 5).

This ECA/PtG file cannot be played 
back.

Det kan være at det er en feil på selve ECA-filen eller PtG-filen. Spill av 
ECA-filen eller PtG-filen ved å bruke EZ-Converter FA på datamaskinen din 
og kontroller den.

Cannot display an image file. Det kan være at bildefilen er for stor til å spilles av. Bruk bildefiler som ikke 
er større enn 8 MB.
Bildefilen kan være en progressiv JPEG-fil. Dataprojektoren støtter ikke 
avspilling av progressive JPEG-filer. Bruk normale (ikke-progressive) 
JPEG-formatfiler.
Det kan være at det er en feil på selve bildefilen. Åpne bildefilen på 
datamaskinen din og kontroller den.

This movie file cannot be played 
back.

Filmfilen kan være i et format som ikke støttes for dataprojektoravspilling. 
For detaljer om filmfilformat som støttes for dataprojektoravspilling, se 
“Om dataprojektorens USB-funksjoner” (side 5). Noen filmfilformater kan 
konverteres til et format som støttes for dataprojektoravspilling ved bruk 
av programvare (ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector) som kan 
lastes ned fra CASIOs nettside (side 8).
Det kan være at det er en feil på selve filmfilen. Åpne filmfilen på 
datamaskinen din og kontroller den.
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Utføre en presentasjon ved bruk av YC-400/YC-430 
dokumentkamera

Dette avsnittet forklarer hvordan du kobler CASIO YC-400/YC-430-multiprojeksjonskameraet 
(dokumentkameraet) til dataprojektoren for å projisere bildene av dokumenter som er plassert på 
dokumentplaten til dokumentkameraet. Dataprojektorens innebygde applikasjon, YC-kamera, brukes 
til å projisere dokumentbilder.

Viktig!
Et YC-400-dokumentkamera kan kun kobles til dataprojektoren dersom det bruker 
fastvareversjon 1,1 eller høyere. For mer informasjon om fastvareoppdateringsprogramvare, se 
“Installere programvaren” (side 8).

YC-kamera er en applikasjon som er innebygd i dataprojektoren og som gjør det mulig å kontrollere 
YC-400/YC-430-dokumentkameraet fra dataprojektoren. Med YC-kameraapplikasjonen kan du 
projisere bildet av dokumenter som er plassert på dokumentplaten til dokumentkameraet. Å koble 
dokumentkameraet til dataprojektorens USB-port og å skru på dokumentkameraet vil gjøre at 
YC-kameraapplikasjonen vil starte opp automatisk.

Koble dokumentkameraet til dataprojektoren
Dette avsnittet gir deg de grunnleggende trinnene du trenger å utføre for å koble dokumentkameraet til 
dataprojektoren og projisere bildet av dokumenter som er plassert på dokumentkameraets 
dokumentplate.

Viktig!
Prosedyren nedenfor forutsetter at dataprojektorens plug-and-play-funksjon er skrudd på 
(hvilket er den opprinnelige standardinnstillingen). Dersom du har skrudd av plug-and-play, 
skru det på igjen før du utfører prosedyren nedenfor. For flere detaljer om 
plug-and-play-innstillingen, se “Oppsettmenyinnhold” i bruksanvisningen 
(UsersGuide_Norwegian.pdf).
Oppløsningen til registrerte bilder er fastsatt på 4 megapiksler når et YC-400/YC-430-
dokumentkamera er koblet til dataprojektoren. Oppløsningsinnstillingen kan i dette tilfellet ikke 
endres.

YC-kameraapplikasjonsfunksjon og 
operasjonsoversikt
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For å koble dokumentkameraet til dataprojektoren og projisere bildet av et 
dokument

1. Skru på dataprojektoren.
Vent til dataprojektorens POWER/STANDBY-indikator lyser grønt.

2. Koble dokumentkameraet til dataprojektoren ved bruk av USB-kabelen som 
følger med dokumentkameraet.

3. Med ingenting på dokumentplaten, trykk på [P] (strøm) knappen på 
kamerastativet.

Dette vil skru på dokumentkameraet, noe som vil utvide dets objektiv.
Dataprojektoren vil gjenkjenne dokumentkameraet og starte opp YC-kameraapplikasjonen 
automatisk. Når YC-kameraapplikasjonen starter opp, vil dataprojektoren projisere et bilde av 
dokumentplaten sammen med en dialogboks for justering av dokumentkameraets posisjon.

Dersom dokumentkameraet er i riktig posisjon, vil posisjonsjusteringen avsluttes automatisk 
og dialogboksen lukkes. På dette tidspunktet vil skjermbildet (bildet som plukkes opp av 
dokumentkameraet) bli projisert.
Dersom dokumentkameraet ikke er i riktig posisjon, vil en melding som ber deg om å justere 
dokumentkameraets posisjon komme til syne. Følg instruksjonene som vist i meldingen for å 
justere dokumentkameraets posisjon.

Dokumentplate

YC-400/YC-430

Kamera

Kamerastativ

USB-kabel
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4. Plasser dokumentet som du ønsker å projisere bildet til på dokumentkameraets 
dokumentplate.

Sørg for at du plasserer dokumentet på midten av 
platen, og ikke la noen del av dokumentet komme 
utenfor kantene på platen.
Når du plasserer et 
landskapsorienteringsdokument på 
dokumentplaten, bør toppen av siden vende mot 
kamerastativet.
Til å begynne med vil skjermbildet bli projisert, og 
bildet vil derfor virke litt uklart.

Når dokumentkameraet merker at dokumentet på platen ikke blir flyttet, vil det registrere dets 
bilde og bytte fra det uklare skjermbildet til et bilde med høy oppløsning (registrert bilde) 
automatisk.

5. Du kan nå erstatte dokumentet som ligger på platen med et nytt et.
Dette vil bytte til det registrerte bildet av det neste dokumentet automatisk.

Merk
Trinn 5 ovenfor er hva som skjer når dataprojektorens YC-kameraapplikasjon er konfigurert med 
sine opprinnelige standardinnstillinger. Dersom du har endret “Operation Mode”-innstillingen til 
YC-kameraapplikasjonen til “Manual Capture” vil ikke det registrerte bildet byttes automatisk. 
For mer detaljert informasjon, se “Oppsett av menyinnhold for YC-kameraapplikasjonen.” på 
side 50.

Grovt (skjerm)bilde Registrert bilde
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Dette avsnittet forklarer de forskjellige slags projeksjonsoperasjonene du kan utføre med 
YC-kameraapplikasjonen og hvordan du konfigurerer YC-kameraapplikasjonsinnstillinger.

Viktig!
Prosedyrene i dette avsnittet går ut i fra at du allerede har koblet dokumentkameraet til 
dataprojektoren som forklart under “Koble dokumentkameraet til dataprojektoren” (side 41), og 
at dataprojektorens YC-kameraapplikasjon er i drift.

YC-kameraapplikasjonsoperasjoner
Operasjonene i dette avsnittet utføres ved bruk av YC-kamerafunksjonsmenyen, som kommer til syne 
når du trykker på [FUNC]-tasten mens YC-kameraapplikasjonen er i drift.

Noen operasjoner kan utføres ved bruk av fjernstyringsenhetens [O], [f] og [Z] taster.

For å løse ut dokumentkameraets utløser manuelt

1. Trykk på [FUNC]-tasten for å vise YC-kameraapplikasjonens funksjonsmeny.
“Camera Shutter”-elementet skal være markert som standard.

2. Trykk på [ENTER] for å løse ut dokumentkameraets utløser.
Dette vil føre til at bildet som er tatt med dokumentkameraet blir projisert.

Merk
Når et grovt skjermbilde eller registret bilde projiseres, kan du utløse utløseren manuelt ved å 
trykke på [ENTER]-tasten, uten å trykke på [FUNC]-tasten.

YC-kameraapplikasjonsoperasjoner
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For å justere dokumentkameraets zoominnstilling

1. Trykk på [FUNC]-tasten for å vise YC-kameraapplikasjonens funksjonsmeny.

2. Bruk [ ]-tasten til å bevege markeringen til “Camera Zoom/Focus”, og trykk 
deretter på [ENTER]-tasten.

Dette sørger for at YC-kamera Zoom/Fokus-dialogboksen kommer til syne i 
projeksjonsområdet. “Optical Zoom”-elementet skal være markert som standard.

3. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å justere dokumentkameraets zoominnstilling.

4. Når zoominnstillingen er slik du ønsker, trykk på [ESC]-tasten.
Dette vil lukke YC-kamera Zoom/Fokus-dialogboks.

For å justere dokumentfokus manuelt

1. Trykk på [FUNC]-tasten for å vise YC-kameraapplikasjonens funksjonsmeny.

2. Bruk [ ]-tasten til å bevege markeringen til “Camera Zoom/Focus”, og trykk 
deretter på [ENTER]-tasten.

Dette sørger for at YC-kamera Zoom/Fokus-dialogboksen kommer til syne i 
projeksjonsområdet.

3. Trykk på [ ]-tasten for å flytte markeringen til “Focus”.

4. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å justere dokumentkameraets fokus.

5. Når fokuset er slik du ønsker, trykk på [ESC]-tasten.
Dette vil lukke YC-kamera Zoom/Fokus-dialogboks.
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For å justere kameraposisjonen

1. Fjern alle dokumenter og gjenstander fra dokumentplaten.

2. Trykk på [FUNC]-tasten for å vise YC-kameraapplikasjonens funksjonsmeny.

3. Bruk [ ]-tasten til å bevege markeringen til “Adjust Camera Position”, og trykk 
deretter på [ENTER]-tasten.

Dette viser dialogboksen for justering av kameraposisjonen.

4. Pek dokumentkameraet nedover slik at objektivet peker mot dokumentplaten.
Sikt kameraet som instruert i teksten som kommer til syne i projeksjonsområdet.

Når dokumentkameraet er i riktig posisjon, vil posisjonsjusteringen avsluttes og dialogboksen 
lukkes. På dette tidspunktet vil skjermbildet (bildet som plukkes opp av dokumentkameraet) 
bli projisert.

For å dreie på bildet som for øyeblikket blir projisert

1. Trykk på [FUNC]-tasten for å vise YC-kameraapplikasjonens funksjonsmeny.

2. Bruk [ ]-tasten til å bevege markeringen til “Rotate Right”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

Dette vil dreie det projiserte bildet 90 grader til høyre.
I stedet for trinn 1 og 2 ovenfor, kan du også dreie på det projiserte bildet ved å trykke på 
[O]-tasten.

Merk
Denne operasjonen vil kun påvirke bildet som blir projisert for øyeblikket. Projeksjonsbildet som 
produseres neste gang du utløser utløseren vil projiseres i samsvar med innstillingene på 
YC-kameraapplikasjonens oppsettmeny (side 48).
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For å utføre hvitforsterkning på bildet som for øyeblikket blir projisert

Merk
Hvitforsterkning gjør at bakgrunnen på det projiserte bildet blir hvitforsterket, noe som gjør det 
lettere å lese teksten på et dokument.
Denne operasjonen vil kun påvirke bildet som blir projisert for øyeblikket. Projeksjonsbildet 
som produseres neste gang du utløser utløseren vil projiseres i samsvar med innstillingene på 
YC-kameraapplikasjonens oppsettmeny (side 48).

Viktig!
Du kan kun utføre hvitforsterkning på et projisert bilde som har blitt skjevhetskorrigert. For mer 
informasjon, se merknaden under “For å utføre manuell skjevhetskorrigering på bildet som for 
øyeblikket blir projisert” (side 47).

1. Trykk på [FUNC]-tasten for å vise YC-kameraapplikasjonens funksjonsmeny.

2. Bruk [ ]-tasten til å bevege markeringen til “Enhance White”, og trykk deretter 
på [ENTER]-tasten.

Dette vil forsterke det hvite i det projiserte bildet.
I stedet for trinn 1 og 2 ovenfor, kan du også forsterke det hvite i det projiserte bildet ved å 
trykke på [f]-tasten.

For å utføre manuell skjevhetskorrigering på bildet som for øyeblikket blir 
projisert

Merk
Skjevhetskorrigering retter automatisk bildet av et dokument som er feiljustert på 
dokumentplaten til dokumentkameraet. Med sine opprinnelige standarder er 
YC-kameraapplikasjonen konfigurert til å utføre skjevhetskorrigering automatisk. Du kan også 
skru av automatisk skjevhetskorrigering. Dersom du gjør det, kan du bruke følgende 
prosedyre til å justere bildejustering manuelt.
Denne operasjonen vil kun påvirke bildet som blir projisert for øyeblikket. Projeksjonsbildet 
som produseres neste gang du utløser utløseren vil projiseres i samsvar med innstillingene på 
YC-kameraapplikasjonens oppsettmeny (side 48).

1. Trykk på [FUNC]-tasten for å vise YC-kameraapplikasjonens funksjonsmeny.

2. Bruk [ ]-tasten til å bevege markeringen til “Skew Correction”, og trykk deretter 
på [ENTER]-tasten.

Dette vil rette opp det projiserte bildet.
I stedet for trinn 1 og 2 ovenfor, kan du også utføre skjevhetskorrigering på det projiserte 
bildet ved å trykke på [Z]-tasten.
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Konfigurere YC-kameraapplikasjonens 
oppsettmenyinnstillinger
Du kan bruke YC-kameraoppsettmenyen til å konfigurere forskjellige operasjonsinnstillinger for 
YC-kameraapplikasjonen.

For å konfigurere YC-kameraapplikasjonens oppsettmeny

1. Trykk på [MENU]-tasten for å vise oppsettmenyen.

2. Trykk på [ ]-tasten for å bevege markeringen til “USB”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

3. Trykk på [ ]-tasten én gang for å bevege markeringen til “Setup”, og trykk 
deretter på [ENTER]-tasten.

Dette vil vise YC-kameraets applikasjonsoppsettmeny.

4. Bruk [ ]- og [ ]-tastene til å velge menyelementet som du ønsker å endre 
innstillingen til.

5. Trykk på [ ]- eller [ ]-tasten for å velge innstillingen du ønsker (slik at dens 
knapp er 0).

6. Gjenta trinn 4 og 5 for å konfigurere andre innstillinger dersom du ønsker dette.

7. Etter at du er ferdig, trykk på [ESC]-tasten for å avslutte oppsettmenyen.

Merk
Hver gang du endrer “White Enhancement” eller “Skew Correction” innstillingen, trer den nye 
innstillingen i kraft fra det neste bildet du tar med dokumentkameraet etter at du har gått ut av 
oppsettmenyen. Andre innstillinger trer i kraft med en gang du avslutter oppsettmenyen.
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For å gjenopprette alle innstillingene på YC-kameraapplikasjonens 
oppsettmeny til sine opprinnelige fabrikkstandarder

1. Trykk på [MENU]-tasten for å vise oppsettmenyen.

2. Trykk på [ ]-tasten for å bevege markeringen til “USB”, og trykk deretter på 
[ENTER]-tasten.

3. Trykk på [ ]-tasten én gang for å bevege markeringen til “Setup”, og trykk 
deretter på [ENTER]-tasten.

Dette vil vise YC-kameraets applikasjonsoppsettmeny.

4. Trykk på [ ]-tasten for å flytte markeringen til “Initialize YC Camera Setup”, og 
trykk deretter på [ENTER]-tasten.

Dette viser dialogboksen vist nedenfor.

5. Bruk [ ]-tasten til å velge “Yes”.

6. For å gjenopprette alle innstillingene til deres opprinnelige standarder, trykk på 
[ENTER]-tasten.

For å avslutte operasjonen uten å gjøre noe som helst, trykk på [ESC]-tasten i stedet for 
[ENTER]-tasten.

7. Etter at du er ferdig, trykk på [ESC]-tasten for å avslutte oppsettmenyen.
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Oppsett av menyinnhold for YC-kameraapplikasjonen.
Dette avsnittet gir detaljerte forklaringer om alle elementene som er inkludert i 
YC-kameraapplikasjonens oppsettmeny. Den opprinnelige standardinnstillingen for hvert element 
indikeres av en asterisk (*).

Innstillingsnavn Beskrivelse

Operation Mode Spesifiserer om registreringen av dokumenter som er plassert på dokumentplaten til 
dokumentkameraet skal utføres automatisk eller manuelt.
Auto Capture*:

Tar automatisk bilde av et dokument hver gang det blir plassert på dokumentplaten.
Manual Capture:

Krever manuell trykk på utløseren hver gang et dokument plasseres på dokumentplaten.

Monitor Screen 
Orientation

Bytter skjermbildets orientering.
Horizontal*: 

Registrerer dokumentet på dokumentplaten horisontalt.

Vertical:
Registrerer dokumentet på dokumentplaten vertikalt.

White Enhancement Spesifiserer om hvitforsterkning skal utføres på det projiserte bildet eller ikke.
Off*:

Skrur av hvitforsterkning.
On:

Skrur på hvitforsterkning.
Auto:

Avgjørelsen om hvitforsterkning skal utføres eller ikke gjøres automatisk i samsvar med 
bildet som blir registrert.

Viktig!
Hvitforsterkning kan ikke utføres når “Skew Correction”-innstillingen er “Off”.
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Skew Correction Spesifiserer om skjevhetskorrigering skal utføres automatisk på det projiserte bildet.
On*:

Skrur på automatisk skjevhetskorrigering.
Off:

Skrur av automatisk skjevhetskorrigering.

Project Document 
Monitor Image

Spesifiserer om kameraets skjermbilde skal projiseres eller ikke når et dokument fjernes fra 
dokumentplaten.
On*:

Viser skjermbildet.
Off:

Viser ikke skjermbildet.

Initialize YC Camera 
Setup

Stiller alle elementene i YC-kameraapplikasjonens oppsettmeny til sine opprinnelige 
standardinnstillinger. For detaljer, se “For å gjenopprette alle innstillingene på 
YC-kameraapplikasjonens oppsettmeny til sine opprinnelige fabrikkstandarder” på side 49.

Innstillingsnavn Beskrivelse



52

Projisere skjermbildet til en grafisk kalkulator
Du kan koble en CASIO-grafisk kalkulator til dataprojektoren ved bruk av en USB-kabel og projisere 
kalkulatorens skjermbilde med dataprojektoren. USB-tilkobling med følgende CASIO-grafiske 
kalkulatorer støttes.

fx-9860G-serien 
fx-9860GII-serien 
fx-CG10, fx-CG20
ClassPad 330 PLUS

Prosedyren nedenfor benytter en CASIO fx-9860G-serie grafisk kalkulator. Når du bruker en annen 
CASIO-grafisk kalkulatormodell, se kapitlet med tittelen “Datakommunikasjon” i kalkulatorens 
bruksanvisning.

For å projisere skjermbildet til en grafisk kalkulator

1. Stille inn den grafiske kalkulatoren for datakommunikasjon.
Gå inn i LINK-modus og konfigurer “Wakeup” og “Capture”-innstilingene som vist nedenfor.

Sørg for at du konfigurerer disse kommunikasjonsinnstillingene før du kobler kalkulatoren til 
dataprojektoren.
Se brukerdokumentasjonen som følger med kalkulatoren din for detaljer om hvordan 
konfigurere disse innstillingene.

2. Skru på dataprojektoren.

3. Bruk USB-kabelen som fulgte med den grafiske kalkulatoren for å koble den til 
dataprojektoren som illustrert nedenfor.

Dette vil projisere et bilde av den grafiske kalkulatoren fra dataprojektoren.

* Illustrasjonen viser fx-9860G som et eksempel.

USB-kabel
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Viktig!
Dersom en timeglassfigur kommer til syne i bildet som er projisert fra dataprojektoren når du 
kobler til kalkulatoren, utfør en operasjon av noe slag på kalkulatoren. Dette bør føre til at 
timeglasset forsvinner og aktivere normal projisering.
Dersom kalkulatoren ikke fungerer som den skal etter at du har koblet den til dataprojektoren, 
prøv å koble USB-kabelen fra kalkulatoren og deretter koble den til på nytt. Dersom dette ikke 
retter opp i problemet, koble USB-kabelen fra både dataprojektoren og kalkulatoren. Skru 
dataprojektoren av og deretter på igjen, og koble deretter til kalkulatoren igjen.
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GPL og LGPL

(1) Dette produktet bruker programvare (denne programvaren) som kommer under GNU General 
Public License (GPL) og GNU Lesser General Public License (LGPL). I samsvar med GPL og LGPL 
er kildekoden til denne programvaren åpen kildekode. Alle som ønsker å se den åpne kildekoden 
kan gjøre dette ved å laste den ned fra CASIOs nedlastingsside for projektorer. Hver gang du 
kopierer, modifiserer eller distribuerer denne programvaren, sørg for at du gjør dette i samsvar med 
betingelsene og vilkårene til GPL og LGPL.

(2) Denne programvaren leveres “som den er” uten uttrykt eller underforstått garanti av noe slag. 
Denne fraskrivningen påvirker imidlertid ikke betingelsene og vilkårene til garantien på selve 
produktet (inklusive funksjonsfeil som skyldes denne programvaren).

(3) Følgende er GPL og LGPL som denne programvaren kommer under.
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By 
contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change 
free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to 
most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to 
using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public 
License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses 
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge 
for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can 
change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these 
things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to 
ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you 
distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the 
source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which 
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that 
there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, 
we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced 
by others will not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger 
that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the 
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for 
everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
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TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright 
holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, 
below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the 
Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program 
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. 
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is 
addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they 
are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the 
Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of 
having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program 
does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in 
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an 
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this 
License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of 
this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer 
warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based 
on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 
above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files 
and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is 
derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third 
parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, 
when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an 
announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty 
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under 
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the 
Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work 
based on the Program is not required to print an announcement.)
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These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are 
not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works 
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute 
them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a 
work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, 
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part 
regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely 
by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective 
works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with 
a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the 
other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the 
following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be 
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 
software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a 
charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete 
machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding 
source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you 
received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with 
Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. 
For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it 
contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation 
and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed 
need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the 
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable 
runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated 
place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as 
distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source 
along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have 
received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so 
long as such parties remain in full compliance.
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5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else 
grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are 
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the 
Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do 
so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works 
based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient 
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program 
subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the 
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance 
by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other 
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, 
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from 
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your 
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may 
not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free 
redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then 
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution 
of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the 
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other 
circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right 
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the 
integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. 
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through 
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to 
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest 
of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License 
may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that 
distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License 
incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public 
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may 
differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of 
this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms 
and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software 
Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any 
version ever published by the Free Software Foundation.
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10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution 
conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted 
by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make 
exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all 
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY
11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 

PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE 
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE 
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION.

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE 
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY 
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE 
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR 
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES 
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF 
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES.
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END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the 
best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under 
these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each 
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the 
“copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive 
mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type ‘show c’
for details.

The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate parts of the 
General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 
‘show w’ and ‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your 
program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a 
“copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If 
your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary 
applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License 
instead of this License.
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GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By 
contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and 
change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software 
packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. 
You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary 
General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations 
below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public 
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software 
(and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that 
you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that 
you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or 
to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if 
you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the 
source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the 
recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and 
recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this 
license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. 
Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what 
they have is not the original version, so that the original author’s reputation will not be affected by 
problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to 
make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a 
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a 
version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
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Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. 
This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is 
quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in 
order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of 
the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General 
Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. 
The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s 
freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less 
of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the 
ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages 
in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of 
a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be 
allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used 
non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so 
we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of 
people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in 
non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its 
variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure 
that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run 
that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention 
to the difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former 
contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to 
run.
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TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice 
placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the 
terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed 
as “you”.

A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently 
linked with application programs (which use some of those functions and data) to form 
executables.

The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under 
these terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under 
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with 
modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is 
included without limitation in the term “modification”.)

“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For 
a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any 
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of 
the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they 
are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output 
from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library 
(independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what 
the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive 
it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an 
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this 
License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the 
Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer 
warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based 
on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 
above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files 

and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the 

terms of this License.
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d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an 
application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is 
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does 
not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its 
purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely 
well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any 
application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application 
does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are 
not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works 
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute 
them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a 
work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, 
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part 
regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely 
by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective 
works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a 
work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the 
other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License 
to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so 
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If 
a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you 
can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU 
General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is 
not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object 
code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany 
it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed 
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software 
interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then 
offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement 
to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along 
with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the 
Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in 
isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this 
License.
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However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a 
derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses 
the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for 
distribution of such executables.

When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the 
object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is 
not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if 
the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and 
small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is 
unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this 
object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work 
under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, 
whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” 
with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work 
under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the 
customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that 
the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the 
work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the 
Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you 
must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the 
Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under 
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the 
complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, 
so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable 
containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of 
definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the 
modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is 
one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer 
system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly 
with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is 
interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the 
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing 
this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer 
equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent 
this user a copy.
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For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and 
utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, 
the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either 
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating 
system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries 
that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot 
use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library 
together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined 
library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other 
library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, 
uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the 
Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the 
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly 
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or 
distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. 
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have 
their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else 
grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are 
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the 
Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, 
and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on 
it.

10.Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient 
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the 
Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the 
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance 
by third parties with this License.

11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other 
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, 
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from 
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your 
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may 
not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free 
redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then 
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution 
of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the 
balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other 
circumstances.
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It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right 
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the 
integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. 
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through 
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to 
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest 
of this License.

12.If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may 
add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is 
permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates 
the limitation as if written in the body of this License.

13.The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General 
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, 
but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of 
this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms 
and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software 
Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version 
ever published by the Free Software Foundation.

14.If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution 
conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software 
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we 
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the 
free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software 
generally.

NO WARRANTY
15.BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 

LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE 
LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, 
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE 
THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY 
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE 
OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR 
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES 
OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH 
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we 
recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by 
permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General 
Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start 
of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at 
least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the library’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a 
“copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library ‘Frob’ (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That’s all there is to it!
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