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Capítulo 1. Introdução
O "i-Draw" é um software otimizado para D-Point. Poderá usufruir de aulas mais eficazes com escrita
delicada e das diversas ferramentas convenientes do "i-Draw" e do D-Point.

O "i-Draw" possui duas funcionalidades principais.
1. Função de escrita digital
2. Função de criação de conteúdos

O "i-Draw" oferece uma velocidade de escrita rápida e estável e está otimizado para D-Point.
Desfrute de poderosas apresentações, educação e criação de conteúdos com o "i-Draw".
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Capítulo 2. Circunstâncias
A. Cuidados antes de utilizar
O "i-Draw" suporta Windows XP e Vista. Os sistemas operativos Mac e Linux não são suportados.
É também utilizado em combinação com o D-Point. Assim, é necessário executar ente programa
com o D-Point. (O i-Draw é executado apenas quando o D-Point estiver em execução no seu PC.
Execute o D-Point antes de executar o i-Draw).
B. Requisitos de PC
Requisitos mínimos

Requisitos recomendados

CPU

Pentium 4, 1GHz

Dual Core

RAM

512 MB

1 GB

HDD

70 MB

100 MB

Placa gráfica

128 MB

128 MB

Windows XP, Vista, 7

Windows XP, Vista, 7

Microfone, Altifalante

Microfone, Altifalante

Sistema
Operativo
Outros
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Capítulo 3. Instalação
A. Instalação do software
Insira o CD fornecido com o D-Point na unidade de CD-ROM e clique em "install i-Draw" (instalar
i-Draw). Depois selecione o idioma de instalação

Quando o Assistente de instalação for exibido, clique em "next" (Seguinte).

No ecrã de tarefas adicionais, assinale as caixas desejadas para a criação de ícones. Depois
clique em "next" (Seguinte).
→ Neste passo pode criar um ícone no ambiente e trabalho ou um ícone de iniciação rápida.
Selecione a sua preferência e clique em "Next" (Seguinte)
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Está agora pronto a instalar o "i-Draw". Clique no menu de instalação.

Instale "i-Draw Printer" (Impressora i-Draw) clicando em "next" (Seguinte).

A instalação da "i-Draw Printer" é concluída. Clique no botão Finish (Concluir).
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A instalação fica assim concluída. Clique em "Finish" (Concluir).
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Capítulo 4. Executar o i-Draw
Aviso
Execute o D-Point antes de executar o i-Draw. Se executar o i-Draw antes do D-Point, será exibida
uma mensagem de erro e o i-Draw não irá funcionar.
A. Executar o i-Draw através do ícone
Se selecionar "Create a desktop icon" (Criar um ícone no ambiente de trabalho) ou "Create a
quick launch icon" (Criar um ícone de iniciação rápida) durante a instalação, será criado um ícone
do i-Draw no ambiente de trabalho ou na barra de iniciação rápida. Pode executar o i-Draw
clicando num destes ícones.

B. Executar o i-Draw no menu de programas
(1) No caso do ícone do i-Draw ser removido do ambiente de trabalho do Windows ou se não tiver
selecionado "Create a desktop icon" (Criar um ícone no ambiente de trabalho) ou "Create a quick
launch icon" (Criar um ícone de iniciação rápida) durante a instalação, pode executar o i-Draw
através do menu de programas. Siga as instruções abaixo.
a. Clique no botão "start" (Iniciar) na barra de tarefas do Windows.
b. Clique em "all programs" (Todos os Programas).
c. Clique em "Vivitek" no menu de programas.
d. Clique no menu "i-Draw".
e. O menu do i-Draw irá abrir e aí poderá clicar no ícone do "i-Draw" para executar o
programa.
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C. Executar o i-Draw através do menu do D-Point
(1) O i-Draw pode ser executado clicando no ícone do i-Draw no menu do D-Point. Quando o
D-Point estiver em execução, o ícone do D-Point é criado na área de notificações da barra de
tarefas do Windows. Clique no ícone do D-Point com a caneta do D-Point para abrir o menu
correspondente. Nesse menu poderá encontrar o ícone do i-Draw. Clique no ícone e o i-Draw
será executado.
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Capítulo 5. Composição do ecrã e funções principais
A. Tipos de barras de ferramentas

Tipos de barras de ferramentas
A barra de ferramentas do i-Draw pode ser posicionada em qualquer lugar, de acordo com as
preferências do utilizador. Existe uma barra de ferramentas fixa e uma barra de ferramentas
flutuante. A barra de ferramentas fixa pode ser posicionada em qualquer dos lados da janela e a
barra de ferramentas flutuante pode ser posicionado em qualquer lugar pelo utilizador.
O tipo e a posição da barra de ferramentas podem ser selecionados no menu principal do i-Draw,
sendo estas definições memorizadas ao sair do i-Draw para utilização futura.
B. Tipo e posição da barra de ferramentas
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C. Barra de ferramentas flutuante
A barra de ferramentas flutuante inclui 3 secções: A, B e C e
cada secção está ligada hierarquicamente.

C
A
B

A secção A possui duas funções
A primeira função é exibir a ferramenta que está a ser utilizada
nesse momento. Se selecionar a ferramenta de caneta ou a
ferramenta de objeto, o ícone correspondente será exibido.
A segunda função é navegar no menu principal do i-Draw. Se clicar
com o botão direito do rato nesta área, o menu principal será exibido.

Secção B:
As ferramentas e funções do i-Draw estão agrupadas de acordo com a sua similaridade. Na
secção B, são apresentados os ícones das ferramentas e funções agrupadas.
Durante a utilização, as ferramentas de diagrama, borracha e de mudança de modo são usadas
frequentemente. Para sua conveniência, este grupo de funções apenas pode ser alterado
clicando no ícone correspondente.
Na secção C, são exibidos os detalhes das ferramentas e funções.
Quando clica num ícone na secção B, os ícones correspondentes são exibidos na secção C.
Se não for efetuada nenhuma ação de seleção na secção C durante 5 segundos, esta secção irá
desaparecer.
D. Descrição das ferramentas na barra de ferramentas flutuante
(1) Navegar no menu principal

Para ativar o menu principal em modo flutuante prima a secção A
durante alguns segundos com a caneta do D-Point ou com o
botão direito do rato.

(2) Selecionar a cor e a espessura do traço da caneta

Quando clica neste ícone, serão exibidos na secção C 16 tipos de
cor e 4 tipos de espessura para a caneta.
Clique na cor e espessura para a caneta que desejar.
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(3) Função de mudança

Quando premir este ícone durante a sua apresentação
utilizando o i-Draw, o modo de escrita irá mudar para o
modo de Windows para poder executar outras aplicações
de software do Windows.
Neste modo, os seus desenhos, clipart ou diagramas
podem ser tratados como objetos. Assim, poderá rodar,
aumentar, copiar e colar os objetos.
Pode utilizar a caneta e o rato sem ter de mudar de modo.
Pode expandir o tamanho da nota sem qualquer
limitação.
(4) Escolha o modo transparente, caneta e diagrama

Quando clicar neste ícone, este será sublinhado a
vermelho e será ativado o modo transparente. Neste
modo, todos os novos desenhos serão sobrepostos ao
fundo, diagrama e outros desenhos, para que possa ver
sempre os desenhos mais recentes. Para sair do modo
transparente, basta clicar novamente no ícone.
Ferramentas da caneta. Pode selecionar o tipo de caneta.
Pincel. Pode definir a espessura através da velocidade de
escrita.
Linha reta
Retângulo
Retângulo preenchido com cor
Círculo
Círculo preenchido com cor
Linha reta com setas em ambas as extremidades
Linha reta com seta numa das extremidades
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(5) Criar uma nota

É criada uma nova nota. A cor de fundo da nota pode ser
definida no "configuration menu" (menu de configurações)
Fundo do quadro negro
Fundo de nota musical
Fundo de nota em Inglês
Fundo de nota manuscrita
Fundo de nota de gráfico

As funções para criar uma

Importar qualquer ficheiro normal.

nota, criar um clipart,

Inserir clipart numa nota.

importar documentos e

Importar imagens disponíveis no PC.

captura de ecrã estão

Exibir lista de notas

agrupadas neste ícone.

(6) Avançar/recuar

Avançar ou recuar nas notas. Estas opções apenas ficam ativas
quando existirem duas ou mais notas.

(7) Lupa

Amplia a região da nota selecionada ou aumenta toda a área da
nota entre 100% a 400%. O tamanho e a posição de todos os
objetos da nota variam de acordo com a taxa de ampliação.
100%

Voltar ao tamanho original da nota

200%

Amplia a nota para 200%

300%

Amplia a nota para 300%

400%

Amplia a nota para 400%
Amplia a região selecionada. Se desejar voltar ao
tamanho original, clique em "100"
Amplia e reduz o ecrã um nível de cada vez
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(8) Gravação

O que escreveu na nota durante a sua aula é gravado em formato
de ficheiro de vídeo
※ O que escreveu na nota durante a sua aula é gravado em

formato de ficheiro de vídeo.

(9) Ferramenta para apagar

Ferramentas para apagar objetos na nota. Suporta apagar tudo ou
partes individuais.
Apagar todos os objetos na nota
Apagar objetos seletivamente
Apagar região: os objetos na região selecionada serão
apagados

E. Descrição da barra de ferramentas fixa
A barra de ferramentas pode ser posicionada nos 4 lados da janela, mas a forma e as funções são
as mesmas.
(1) Navegar no menu principal

Para ativar o menu principal, prima o ícone do i-Draw durante
alguns segundos com a caneta do D-Point ou com o botão direito
do rato.
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(2) Criar uma nota

Clique no ícone assinalado abaixo durante 0,3 segundos e é aberto menu para criar uma nota.
Para criar uma nota com predefinições, clique no ícone diretamente ao lado do ícone principal.

É criada uma nova nota. A cor de fundo da nota pode ser definida no
"configuration menu" (menu de configurações)
Fundo do quadro negro
Fundo de nota musical
Fundo de nota em Inglês
Fundo de nota manuscrita
Fundo de nota de gráfico
Importar qualquer ficheiro normal.
Inserir clipart numa nota.
Importar imagens disponíveis no PC.
Exibir lista de notas
Opção secundária do menu.
(3) Escolher uma cor

Clique no ícone de cor ou na barra de seleção de cor junto ao ícone e o menu de cor será exibido.

(4) Controlo da espessura da caneta

Clique no ícone de espessura da caneta na imagem e será exibida a espessura atual da caneta.
Para controlar a espessura da caneta, clique no ícone de controlo da espessura da caneta junto
ao ícone de espessura da caneta. Será exibido o controlo deslizante da espessura que pode
utilizar para definir a cor.

(5) Modo transparente

Quando clicado, o modo de escrita normal é alterado para o modo transparente. Neste modo, todos os
novos desenhos serão sobrepostos ao fundo, diagrama e outros desenhos, para que possa ver sempre
os desenhos mais recentes. Para sair do modo transparente, basta clicar novamente no ícone.
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(6) Selecionar caneta ou diagrama

O menu de caneta/diagrama pode ser navegado de duas formas. A primeira é carregando no
ícone da caneta/diagrama durante alguns momentos. A segunda é carregando no ícone de
navegação junto ao ícone da caneta/diagrama.

Pode selecionar diagramas ou caneta neste menu. Quando a caneta ou diagramas estiverem
selecionados, será exibido o ícone selecionado na posição do ícone de da caneta/diagrama.
Ferramentas da caneta. Pode selecionar o tipo de caneta.
Pincel. Pode definir a espessura através da velocidade de escrita.
Linha reta
Retângulo
Retângulo preenchido com cor
Círculo
Círculo preenchido com cor
Linha reta com setas em ambas as extremidades
Linha reta com seta numa das extremidades
Opção secundária do menu.
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(7) Escolher uma borracha

Prima o ícone da borracha durante alguns momentos e será exibido o submenu da borracha.
Pode também clicar na barra de menu junto ao ícone da borracha para obter o mesmo resultado.

Depois de selecionar o tipo de borracha no submenu, o ícone da borracha selecionada será
exibido na área do ícone da borracha.
Apagar todos os objetos na nota
Apagar objetos seletivamente
Apagar região: os objetos na região selecionada serão apagados
Opção secundária do menu.
(8) Avançar/recuar e lista de notas

Função para avançar ou recuar nas páginas. Esta função apenas fica ativa quando existirem duas
ou mais notas.

Recua para a nota anterior
Avança para a nota seguinte
Lista de notas: Na janela da lista de notas, pode abrir a nota desejada clicando
duas vezes ou apagar notas seletivamente
(9) Lupa

Amplia a região da nota selecionada ou aumenta toda a área da nota entre 100% a 400%. O
tamanho e a posição de todos os objetos da nota variam de acordo com a taxa de ampliação.
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(10) Gravação

Neste modo, o que escreveu na nota durante a sua aula é gravado em formato de ficheiro de
vídeo. Através desta função, pode criar conteúdos para a aula e disponibilizar um serviço online.

※ O Windows Media Encoder fornecido pela Microsoft deverá estar instalado no seu computador

para poder utilizar a função de gravação do i-Draw
Ícone para iniciar a gravação: quando clicado, este ícone fica no estado inativo
para evitar que clique duas vezes.
Ícone para parar a gravação: Este ícone fica ativo apenas quando a gravação é
iniciada.
(11) Mudar para o modo de Windows

Sem sair do i-Draw, pode mudar para o modo de Windows e executar outras aplicações.

Captura de ecrã
Região da captura
Modo de escrita

(12) Modo de controlo de objetos

Neste modo, os seus desenhos, clipart ou diagramas podem ser tratados como objetos. Assim,
poderá rodar, aumentar, copiar e colar os objetos
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F. Descrição do menu principal
New Lecture (Nova aula): Inicia uma nova apresentação
Open (Abrir): Abre notas de aulas guardadas
Save (Guardar): Guarda a apresentação atual
Save as (Guardar como): Guarda a nota atual com o nome
que desejar
Save note (Guardar nota): Guarda a nota em formato de
ficheiro de imagem
Print note (Imprimir nota): Imprime a nota
Tools (Ferramentas): seleciona as opções Teclado virtual,
Destacar e Cortina.
Toolbar Position (Posição da barra de ferramentas): seleciona
a posição da barra de ferramentas na estrutura da janela
Configuration (Configuração): define as configurações do
i-Draw
Quit i-Draw (Sair do i-Draw): encerra o i-Draw
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Capítulo 6. Aplicações
A. Importar documentos
O i-Draw oferece 5 tipos de fundos (consulte o Capítulo 5. D-(5) na página 11 e E-(2) na página 13)
que pode utilizar para as suas apresentações. Para além disso, é possível importar 350 clipart
predefinidos e os documentos do Microsoft Office para as suas apresentações.
Para importar documentos do Microsoft Office, siga as instruções seguintes.
a. Tal como descrito em D-(5) na página 11 e E-(2) na página 13 do Capítulo 5, clique em "import
documents" (importar documentos).
b. Será exibida uma caixa de diálogo tal como ilustrado abaixo e o ficheiro importado será aberto.

c. Quando o ficheiro selecionado abrir, clique em "print" (imprimir) no menu tal como faz
normalmente para imprimir.
d. Encerre "every opened applications" (todas as aplicações abertas) após concluir a ação "print" (imprimir).
A impressora é definida automaticamente como "i-Draw Printer" tal como ilustrado na imagem
abaixo quando utiliza o "i-Draw".
Assim, pode importar todos os documentos disponíveis quer esteja no "Windows mode" (modo
Windows) ou no "Intelligent mode" (modo inteligente) através da impressão na "i-Draw Printer".

- 18 -

i-Draw
Manual de software

e. Para importar documentos do Microsoft Office, este deverá estar instalado no seu PC e a
funcionar corretamente.
Pode importar "Office-Document" (documentos do Office) bem como "PDF file" (ficheiros PDF)
B. Aplicação de Clipart
O i-Draw oferece ficheiros de clipart básicos para as suas apresentações, bem como uma
interface para adicionar ficheiros de clipart do utilizador.
Para utilizar ficheiros de clipart, siga as instruções abaixo.
a. Clique no ícone de clipart [ícone de clipart]. Consulte o Capítulo 5. D-(5) na página 11 e E-(2) na página 13.
b. A janela de seleção de ficheiros de clipart é aberta
c. Selecione a categoria dos ficheiros de clipart e as miniaturas correspondentes serão
apresentadas à direita. Se clicar numa miniatura, poderá visualizar uma versão maior do
ficheiro de clipart na janela de pré-visualização.

d. Clique duas vezes no ficheiro de clipart desejado ou arraste-o para a área da nota e este será
inserido na nota.
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e. Para definir o ficheiro de clipart como fundo, selecione o ficheiro de clipart e clique no botão "set background"
(Definir como fundo). Apenas pode ser definido um ficheiro de clipart como fundo para cada nota.

f. Adicionar ficheiros de clipart: Clique no botão "Add" (Adicionar) para adicionar ficheiros de
clipart do utilizador à pasta de ficheiros de clipart do i-Draw e será exibida a seguinte janela.

g. Clique no botão do Browser (explorador) [ícone do botão do explorador] e será exibida uma
caixa de diálogo para seleção de pastas.
Selecione a pasta de ficheiros de clipart e introduza um nome para a mesma. Clique no botão
"Confirm" (Confirmar).
A pasta de ficheiros de clipart é assim criada no diretório de ficheiros de clipart do i-Draw.
Certifique-se de que as subpastas da pasta de ficheiros de clipart selecionada são adicionadas à
pasta de ficheiros de clipart do i-Draw.

h. A pasta de ficheiros de clipart adicionada ficará disponível até que a elimine
i. Para remover a pasta de ficheiros de clipart adicionada, selecione a pasta e clique em "delete"
(Eliminar). No entanto, os ficheiros de clipart fornecidos pelo i-Draw não serão eliminados
- 20 -
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C. Lista de notas e eliminar notas
(1) Durante a apresentação, são criadas várias notas ou são utilizadas notas de aula já preparadas.
Pode verificar o número total de notas e a página atual no canto superior direito da nota.

4/4

(2) Note List (Lista de notas): Tal como explicado no Capítulo 5. D-(5) na página 11 e E-(8) na
página 15, clique e verifique todas as notas criadas até ao momento.

(3) Para mover uma nota selecionada, clique duas vezes na nota com a caneta do D-Point ou com o rato.
(4) Para eliminar uma nota, selecione a nota desejada e clique em "Delete" (Eliminar) na janela.
(5) Para eliminar várias notas, utilize a função arrastar com a caneta do D-Point ou com o rato.
Arraste um determinada região de modo a que as notas que deseja eliminar estejam incluídas
nessa região.
Clique no botão "Delete" (Eliminar).
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D. Guardar e Print Note (imprimir notas)
(1) Save Note (Guardar nota)
a. As suas notas de apresentação podem ser
guardadas em formato de ficheiro de imagem.
Clique no menu principal e escolha "Save note"
(Guardar nota). Consulte o Capítulo 5. F na
página 17
b. Selecione a pasta onde deseja guardar e
introduza o nome do ficheiro
c. Selecione o formato de ficheiro de imagem e
selecione Nota atual ou Tudo
d. Clique em "Confirm" (Confirmar).

(2) Print Note (Imprimir note)
a. As suas notas de apresentação podem
ser imprimidas. Clique no menu principal e
escolha "Print Note" (Imprimir nota).
Consulte o Capítulo 5. F na página 17.
b. Selecione a impressora ligada ao seu
computador.
c. Escolha as notas que deseja imprimir. Nas
opções de impressão pode selecionar a
nota atual, todas as notas e notas
selecionadas.
d. Clique em "Confirm" (Confirmar)
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E. Save (Guardar) e Open (abrir) uma apresentação
(1) A sua apresentação é guardada como ficheiro e este pode ser utilizado para outras
apresentações noutro PC. O único requisito é que o i-Draw esteja instalado nesse PC.
a. Para guardar a sua apresentação, clique em "save" (Guardar) no menu principal. Consulte
o Capítulo 5. F na página 17.
b. Será exibida uma caixa de diálogo. Na caixa de diálogo, selecione a pasta e introduza o nome do ficheiro.
Clique em "Save" (Guardar) e o ficheiro será guardado na pasta com o formato de ficheiro .ist.

c. Abra a pasta na qual a apresentação está guardada. Pode encontrar o ficheiro com ícone
de ficheiros do i-Draw.

d. Para abrir a apresentação, pode utilizar a função de pesquisa do Windows ou o menu
"open" (Abrir) do i-Draw.
Ao utilizar a função de pesquisa do Windows, procure o ficheiro da apresentação na pasta e
clique duas vezes no mesmo.
Ao utilizar o menu "Open" (Abrir) do i-Draw, clique no menu "Open" (Abrir). Selecione o
ficheiro e clique no botão "Open" (Abrir). Consulte o Capítulo 5. F na página 17.
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(2) O menu "Save As" (Guardar como) do i-Draw permite-lhe guardar a apresentação atual com
outro nome.
(3) Para iniciar uma nova apresentação depois de terminar a apresentação atual, clique no menu
"New Presentation" (Nova apresentação). Consulte o Capítulo 5. F na página 17. Antes de
iniciar a nova apresentação, será exibida uma caixa de diálogo para confirmar se deseja
guardar a apresentação anterior. Clique em "Yes" (Sim) ou "No" (Não).
F. Objetos
Os ficheiros de clipart ou os seus desenhos podem ser tratados como objetos para ajustar o
tamanho, rodar ou arrastar da forma que desejar.
a. Para mudar para o Modo de controlo de objetos, clique no "object control menu" (Menu de controlo
de objetos) na barra de ferramentas. Consulte o Capítulo 5. D-(2) na página 9 e E-(12) na página 16.
b. Depois de entrar no Modo de controlo de objetos, a cor de fundo do menu é alterada (
forma do cursor muda para o modo de seleção de objetos. O botão muda para (
).

)ea

c. Clique no objeto ao qual deseja alterar a forma. Irão aparecer linhas de suporte em volta do objeto
selecionado tal como num objeto do PowerPoint. Neste estado, pode alterar a forma do objeto.
d. A imagem abaixo é um exemplo de um objeto com a forma alterada. A forma original da
chávena é alterada neste modo.

e. Se desejar alterar vários objetos ao mesmo tempo, como no PowerPoint, arraste sobre uma
área que inclua os objetos alvo e altere as suas formas.
Vários objetos são selecionados de uma só vez.
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f. O i-Draw inclui um menu popup para controlo do objeto. Clique com o botão direito do rato na
área do objeto selecionado. O menu de popup é exibido e permite controlar os objetos.
- Cut (Cortar): Corta um objeto selecionado.
- Copy (Copiar): Copia um objeto selecionado
- Paste (Colar): Cola um objeto copiado ou cortado.
- Delete (Eliminar): Elimina o objeto selecionado.
- Select all (Selecionar tudo): Selecione todos os objetos na nota atual.
- Reset to initial shape (Repor a forma inicial): Repõe a forma
original do objeto selecionado.
G. Utilizar a função apagar
(1) O i-Draw inclui três funções para apagar. Erase All (Apagar tudo), Erase Object (Apagar
objeto), Erase Region (Apagar região)
a. Erase all (Apagar tudo)
]. Todos os ficheiros de clipart e texto
Clique no botão "Erase all" (Apagar tudo) [
escrito são apagados mas o fundo é mantido. Consulte o Capítulo 5. D-(8) na página 12 e
E-(7) na página 15.
b. Erase object (Apagar objeto)
] e clique no ficheiro de clipart ou no
Clique em "Erase object" (Apagar objeto) [
desenho na nota. O ficheiro de clipart ou o desenho serão apagados respetivamente.
Consulte o Capítulo 5. D-(8) na página 12 e E-(7) na página 15. Consulte o Capítulo 6. F na
página 24 para selecionar objetos.
c. Erase region (Apagar região)
Clique em "Erase region" (Apagar região) [
] e arraste sobre a região que inclui os
ficheiros de clipart e os desenhos que deseja eliminar.
Ao clicar em "Erase region" (Apagar região) a forma do cursor do rato muda para uma
cruza ( ). Se arrastado sobre uma região, a região selecionada é exibida como um
retângulo tracejado. Depois de arrastar, todos os objetos na área retangular serão
apagados simultaneamente.

d. Apagar através do menu de objetos
Tal como explicado em F-f, os objetos podem ser apagados clicando na função "delete"
(Eliminar) no menu de objetos.
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Capítulo 7. Funções extra
O i-Draw oferece diversas funções para aumentar a eficácia durante a sua apresentação.
A. Virtual Keyboard (Teclado virtual)
(1) Em alguns casos, poderá ter de introduzir letras através do teclado durante a utilização do
D-Point. Neste caso, pode introduzir letras através do teclado virtual que é exibido na janela.
(2) Clique no submenu virtual keyboard (teclado virtual) no menu principal do i-Draw. O teclado
virtual será exibido na janela. Introduza letras premindo o teclado virtual. Consulte o Capítulo 5.
D-(1) na página 9 e E-(1) na página 12
O teclado virtual é ativado.

B. Spot Light (Destacar)
(1) Para chamar a atenção da audiência, pode ser necessário destacar uma área particular da
nota. O i-Draw oferece uma função de destaque.
(2) A função Destacar é ativada selecionando a função "Spot Light" (Destacar) na opção Tool
(Ferramentas) no menu principal. Consulte o Capítulo 5. D-(1) na página 9 e E-(1) na página
12.
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(3) Ao ativar a função Destacar, a cor da área da nota fica cinza escura transparente e a área de
destaque é exibida. Pode mover a área de destaque arrastando a caneta do D-Point.

(4) Ao ativar a função Destacar, os controlos de destaque e a caixa para fechar são exibidos no
canto superior direito da nota
Transparency 0% (Transparência 0%): 0% de transparência do
ecrã cinza.
Transparency 10% (Transparência 10%): 10% de transparência
do ecrã cinza
Transparency 20% (Transparência 20%): 20% de transparência
do ecrã cinza
Transparency 30% (Transparência 30%): 30% de transparência
do ecrã cinza
Circle (Círculo): A área de destaque é definida como um círculo
Rectangle (Retângulo): A área de destaque é definida como um
retângulo
Small (Pequeno): Tamanho da área de destaque pequeno
Medium (Médio): Tamanho da área de destaque médio
Large (Grande): Tamanho da área de destaque grande
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C. Blind (Cortina)
(1) Tal como uma cortina num janela de vidro, a função Blind (Cortina) do i-Draw tapa toda a área
do ecrã e abre-se arrastando a partir de uma extremidade da janela de modo a que parte da
nota fique visível.
Pode abrir a nota a partir de qualquer das extremidades da janela.
(2) Clique na função Blind (Cortina) no menu Tools (Ferramentas) do menu principal do i-Draw.
Toda a nota é tapada e o botão para fechar é exibido no canto superior esquerdo. Consulte o
Capítulo 5. D-(1) na página 9 e E-(1) na página 12

(3) Coloque o cursor em qualquer das extremidades da nota e a imagem do curso muda para uma
linha com setas em ambas as extremidades. Neste estado, arraste o cursor. A nota será aberta
de acordo com o movimento de arrastar.
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Capítulo 8. Configurações
A. Folder (Pasta)
Depois do i-Draw ser instalado no seu PC, a pasta predefinida para guardar notas e
apresentações é a pasta "i-Draw Prj" criada no diretório "Documents/i-Draw"
(Documentos/i-Draw). Para alterar esta pasta, utilize a configuração de pastas.
Na caixa de diálogo, clique em "folder" (Pasta) e selecione a pasta que desejar.

B. Note (Nota)

(1) A cor do fundo de uma nova nota é alterada através desta função. Clique em "note" (Nota) e
altere a cor. A cor predefinida é branco.
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C. Dual Display (Duplo ecrã)
(1) Selecione a opção Duplo ecrã para expandir o ecrã. O Dual Display Mode (modo de Duplo ecrã)
permite utilizar dois ecrãs expandidos como área de escrita. Para utilizar o modo de Duplo ecrã é
necessário o D-Point. Contacte o seu representante D-Point para obter mais informações.

D. Gravação(1) Para obter resultados de gravação mais precisos, pode definir os atributos
da função de gravação.

A pasta predefinida para guardar as apresentações é a pasta "i-Draw Contents" (Conteúdos do i-Draw)
no diretório raiz da pasta Vivitek. Para alterar a pasta, selecione a pasta desejada na caixa de diálogo.
Se desejar atribuir um nome ao ficheiro antes da gravação, selecione "Ask File Name before
Recording" (Atribuir nome ao ficheiro antes da gravação).
Se assinalar a opção "Confirm message before recording" (Exibir mensagem de confirmação antes
da gravação), será exibida uma caixa de diálogo de confirmação antes de começar a gravar.
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E. Volume
O volume do microfone e do altifalante são definidos nesta configuração. Ajuste o volume e o com
movendo as barras deslizantes.

F. Option (Opções)
São oferecidas duas opções no menu Opções.
(1) Mensagem de confirmação para "Erase All" (Apagar tudo): para evitar erros, será exibida uma
mensagem de confirmação quando clicar em "Erase All" (Apagar tudo)
(2) Definir a posição da barra de ferramentas
Pode posicionar a barra de ferramentas de 5 formas. Seleciona a posição da barra de
ferramentas de acordo com a sua preferência. A posição da barra de ferramentas é
memorizada se assinalar a opção "Storing Toolbar position when i-Draw is finished"
(Memorizar a posição da barra de ferramentas quando o i-Draw é encerrado)
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G. Informações da versão
Pode consultar as informações da versão do i-Draw na caixa de diálogo de informações. Se a
versão não for a mais recente, clique no botão "Update" (Atualizar).
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Capítulo 9. Desinstalar o i-Draw
A. Desinstalar o i-Draw através do menu de Programas do Windows
Pode encontrar a pasta Vivitek no menu de Programas do Windows. Clique na pasta Vivitek e em
seguida na pasta i-Draw para aceder à opção "Uninstall i-Draw" (Desinstalar o i-Draw). Clique
nessa opção para desinstalar o i-Draw.
※Os ficheiros criados pelos utilizadores não são eliminados mesmo que desinstale o i-Draw. Se

os desejar remover, utilize o navegador do Windows.

B. Desinstalar o i-Draw através do Painel de Controlo do Windows

Execute "Program Add/delete" (Adicionar/Remover Programas) em "Program Add/delete"
(Adicionar/Remover Programas) no Painel de Controlo do Windows.
Selecione o i-Draw e clique em "Delete" (Desinstalar)
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Capítulo 10. Aviso
Copyright @ Vivitek corporation. Todos os direitos reservados.
O conteúdo deste manual pode ser alterado para melhoramento do produto.
Não é permitido alterar ou transmitir parte ou a totalidade deste manual a terceiros sem permissão da
Vivitek corporation.
Informações sobre o i-Draw
Para obter as informações e o software mais recentes contacte o distribuidor local
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