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Insstalació
ón do So
oftware
re multiiCLASS Book
Para instalar o software multiCLA
ASS Book, prim
meiro insira o CD de instala
ación.
11.

Iniciarase unha aplicacción de instaalación (se o desexa, tamén pode insttalalo directamente
ware/multiCLA
ASS_Book.exe""). Seleccione o idioma e vaaia ao apartad
do que
dende a caarpeta "softw
correspon
nda ao seu prroduto multiCCLASS ("multiC
CLASS Board" ou "multiCLA
ASS Touch Sccreen")
no menú lateral. Antes de instalar o software, é recomendable
r
e mirar se exiiste algunha versión
v
máis actuaalizada, para iso facer clic een "Buscar Acttualizacións”.

22.

Faga clic en
e "Instalar So
oftware”.

33.

Faga clic en
e “Seguinte” para continuaar.
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44.

Escolla a ruta de destino
o e faga clic enn "Seguinte" para
p continuar.

55.

Faga clic en
e "Instalar" para continuar coa instalació
ón do Software.

66.

Faga clic en
e "Finalizar" para
p completaar a instalación
n do Software
e.
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Tras a instalación
n do softwa
are, dous icoonas son cre
eadas no Esccritorio do sseu PC, este
es son
multiiCLASS Book (

), (

) e MultiiCLASS Toolss (

).

multtiCLASS To
ools
multiC
CLASS Tools é a ferramenta
a que permitee calibrar o encerado ou pantalla. Ao exeecutala, engad
dirá
unha icona na barra de notificaccións, xunto á data e hora da
d ventá de Windows.
W



Notaa:
usalaa.

pción poderá aacceder a:
Despreggando esta op
. Perfil de
d usuario: pa
ara gardar a súúa
configuración
. Calibraación
. Configguración: Para ver a descric ión do
encerad
do e cambiar o idioma de m
multiCLASS
Tools
. Saír
(a) Debe calib
brar o encede rado multiCLA
ASS polo menos a primeira vez antes de

Calib
bración
(b) Se cambia
a a posición daa proxección deberá
d
calibra
ar de novo.



Execute a opción "Calibración" den de
ASS Tools.
multiCLA



Pulse, prreferiblemente co punteiroo,
sobre o centro
c
do círcculo vermello.



Continúee ata completar os 9 puntoss.

Despo
ois, ten a posibilidad de garrdar a calibracción realizada no perfil de usuario.


Seleccion
ne " Se " para gardar a
calibració
ón no seu perrfil. Así poderáá
acceder a ela cando o desexe



Introduza o seu nome
e de perfil de
usuario



Faga clic en "OK”.
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Perfiil de usuario
o
Pode crear distin
ntos perfís de
d usuario ppara gardar as
nción do guusto de cada
súas configuracións en fun
usuarrio do enceraado.

Conffiguración
Información do dispositivo
o
v
os
 Dendee aquí pode verificar
datos do encerado
o e a súa
correccta conexión co pc.
Seeleccionar idioma
 Poderá seleccionar entre os
diferentes idiomass dispoñibless.
Au
uto ejecutar
 Pode elixir
e
se dese
exa que o
driver se execute
maticamente ao iniciar o pc.
autom
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Inttegració
ón con softwaare de terceiro
t
os
Ferrramentas de
d escritu
ura táctil dde MS Office (Ink To
ools)
O sofftware de mu
ultiCLASS Book está vinculaado a Microssoft Office, po
olo que canddo teña o enccerado
conecctado ao equipo e abra algu
unha das apliccacións de Offfice, amosaralla unhas ferrramentas novas que
lle permitirán editaar o documentto:
Vexa un exemplo:
Revisar para seleccionar
s
a opción “Iniciaar entrada de
e lápis”
Abra un documentto Word e vaiia á pestana R
parecerá se o encerado esttá desconectado)
(esta opción non ap

Unha vez aquí podeerá selecciona
ar distintos tippos de lapiseiros, así como o seu grosor e cores.

Grazaas a esta ferraamenta, pode
erá escribir a man alzada sobre calquera
a programa dde MS Office: Word,
Excel,, OneNote,…
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Comenzaado con
n multiC
CLASS Book
B
Intro
odución
Para eexecutalo fagaa clic na icona
a(

) do eescritorio.

Conttrois básic
cos:
Cando
o use a man para
p
traballar co
c encerado ddebe ter en co
onta algunhass observaciónss:
11.
22.
33.

O dedo haa de formar un
n ángulo de 900º coa
superficie táctil do ence
erado.
Evite tocar co resto de dedos
d
a superrficie táctil
do encereeado.
Evite que calquera outrro obxecto intterfira coa
zona táctil mentres vostede escribe ppara que o
seu uso seexa correcto.

ncerado
Xesttos para o uso do en

Xesto

Cómo ffacelo?

Seleccionarr

Un
U toque sob re o encerado
o

B
Botón dereitto

Un
n toque e mannteña un par de
segu ndos

Seleeccionar e mover
m

Un toque sobre o oobxecto e sen soltar
desprráceo

Borrar

Poña a palma da m an e móvaa sobre a
área a borrar
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Au
umentar Zoo
om

Cun dedo
d
de cada man separán
ndoos
entrre si

D
Diminuir Zoo
om

Cun dedo de cada m
man e achegándoos
entrre si

X
Xirar obxecto

Cun de
edo de cada m
man e xirando
o cara á
dereita ouu esquerda

Desprazamen
nto
(Scroll)

Use máis de douss dedos ao me
esmo
mpo e desprááceos no sentido
tem
deseexado
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Sobrre a zona de traballlo:
No deeseño da páxin
na por defecto
o, haberá 6 árreas diferente
es:
A: Barra de
e menú

D: Propied
dades da vista
a actual

B: Barra de
e ferramentass

E: Zona de
e debuxo

C: Barra de
e navegación

F: Barra in
nferior

A
B

C

E
D

F
A zon
na de debuxo
o estará no centro
c
da venntá. A barra de menús e barra de ferrramentas na parte
superrior, e conteñeen a maior pa
arte do accesoo ás funcións do
d software. A ventá de prropiedades am
mosará
contid
dos relativos á selección na
a barra de navvegación, o co
ontido de dive
ersa informacción e acceso para o
axustee. A barra infeerior proporcionará o accesso rápido da páxina
p
configu
uración da proopiedade e o zoom.
z
Pódesse cambiar a barra de ferra
amentas para ser colocadaa na parte infe
erior. A barra de navegació
ón e as
ventás de propiedaades tamén se
e poden cambbiar á dereita.. Mesmo pode
e ocultar a baarra de ferram
mentas,
barra de navegació
ón e a ventá de propiedade s facendo clicc en Ver na barra de menú.

Barra
a de ferram
mentas:
A barrra de ferrameentas pode serr totalmente ppersonalizadaa. Algunhas da
as ferramentaas amosanse na
n
barra de ferramenttas por defectto, mentres quue outras estáán ocultas perro se poden e ngadir cando se
uivo", "Edición
n" e Vista e Feerramentas”.
desexxe. A barra de ferramentas divídese en 3 partes: "Arqu
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Ficheiro

Editar

Ver

Multimedia
a

F
Ferramenta
as

Debuxar
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Co
onfiguració
ón

Pers
sonalizació
ón da barr
ra de ferra
amentas
Pode configurar a barra
b
de ferramentas superrior ao seu gusto, creando novos grupos de ferramenttas,
ma externas, é dicir, pode enngadir un acce
eso directo a calquera
c
ferraamenta ou software
tanto internas com
de terrceiros para teela sempre acccesible dendee multiCLASS Book.

que está na parte supeerior dereita da
Para p
personalizar a barra de ferrramentas, pul se o botón
d
pantaalla do software. Accederá á personalizacción da barra de ferramentas. Para enga dir ou quitar
calqueera ferramentta, simplemen
nte seleccionee e arrastre essta ao grupo que
q desexe.
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Para eengadir progrramas externo
os, facer clic een "Engadir" (debaixo da pantalla)
p
e seeleccionar o arquivo
execu
utable que deesexe. Por exe
emplo, pode engadir un novo
n
grupo e crear accesoos directos ao
os seus
naveggadores prefeeridos buscand
do os arquivoos.exe na carp
peta de "Arqu
uivos de progrramas" (como
o pode
ser ch
hrome.exe, iexxplorer.exe e firefox.exe). D
Despois, selecccionar as iconas que se enngadiron en "O
Outros
softw
ware" e arrástrreos á barra de ferramentass, dentro do grupo
g
correspondente:
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Barra
a de navegación latera
al
A barra de naveegación contén accesos direectos a distinttas seccións:
Miniaturas de páxinas daas nosas
ón
presentació

Cambiar a barraa lateral
De
ereita/Esquerdda

Biblioteca

Insserir nova paxxina

Propiedade
es de liña e re cheo

Páxina anterior

Buscador de Google

Páxina seguintee

Galería Goo
ogle 3D Ware house

Lim
mpar páxina

Barra
a inferior
A barrra inferior permite
p
axusttar os difere ntes estilos de
d vista:

A: Pantalla completa
c

B: Propiedades de nova páxina
d reloxo
C: Rotar 90ºº no sentido das agullas do
D: Rotar 90ºº no sentido contrario áss agullas do reloxo
r
E: Axustar Zoom ao 100 %
F: Axustar Zoom (+) (‐)
e conexión ddo hardware
G: Estado de
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Adm
ministrador de Arquiivos

Dendee o menú "Arq
quivos" pódesse:
Icona

Desccrición

Ico
ona

Desscrición

No
ovo documentto

Abrir docume
ento

Exportar docum
mento

Importar doccumento

Vissta previa de iimpresión

Imprimir

Ga
ardar como…

Gardar

Enviar por emaiil
(de
eberá configuraar un servidor de
d
saida)

Gardar como
o modelo

Importarr
Póden
nse importar os
o seguintes formatos
f
de aarquivos:

.pdf

.notebook

.iwb

.ppt

.pptx

.doc

.docxx

.xls

.xlsx

Exportarr
Póden
nse exportar as
a presentació
óns aos seguinntes formatoss de arquivos:

.pdf

.iwb

.pptx

.html

.svg

.jpeg

.jpg

.bmp

.png

.avi

.mpeg

.swf
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Conffiguración
n
Axuste dee Idioma
Pode configurar o idioma do software e o do
ñecemento dee textos dende
e a seguinte vventá
recoñ
que encontrara na pestana "Arquivo":

Perfís de Usuario
Gardee os axustes da barra de ferrramentas en
difereentes perfís dee usuario. Ade
emais pode
imporrtar/exportar o perfil dende
e/a outro
orden
nador.

Configurracións
p
gardarr diferentes
Dendee este menú poderá
configguracións:
‐ Activve "Auto Gard
dado" e a frecuencia de garrdado
‐ Sma
art Gesture: dende
d
aquí po
oderá
activaar/desactivar o recoñeceme
ento de xesto s.
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Creeación de contidos
Debuxando
Pluma
O sofftware ofrécelle distintos tipos
t
de plum
mas con form
mas e propiedades diferenttes para que use o
indicaado en cada debuxo ou trazzo:
Descrrición

Icona

Icona

Descriciónn

Pluma

Pluma máxica

Lapis

Lapis para dous
d
usuarioss

Lapis para ca
atro usuarios

Lapis para seis
s usuarios

Subliñador

Lapis con re
ecoñecementto de escritura
a

Pluma intelixxente

Lapis con re
ecoñecementto de escritura
a

mais das múltip
ples ferramen
ntas para deb uxar, hai ferraamentas
Adem
que lle axudan a desenvolver o seu propio ddeseño: pode cambiar
nsparencia e estilo de liña na ventá de barra
b
de
diverssas cores, tran
propieedades.
Tamén pode acced
der a estas ferramentas ddende
lateraal.

na
n barra

A: Seleeccionar cor
B: Seleccioonar tipo de líña
C: Seleccionnar transparencia
a

Selección de cor
Pode elixir diferenttes cores pree
establecidas nno software. As
A cores
q as poida utilizar doadamente.
máis usadas gardaaranse para que
ode entrar no panel de corr. Defina
Ao seeleccionar "Mááis cores", po
as súaas propias corres, faga clic en
e "definir corres personalizzadas" e,
a conttinuación, inttroduza o valo
or RGB ou fagga clic en calquera cor
que desexe.
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Selección do tipo de líña
l
c
en diferentes formas.
O esstilo de liña pódese cambiar
Pode
o
anch
ho
de
cambiar
liña
e
guións.
o do principio e o final da liñ
ña.
Tamén pode selecccionar o estilo

Transpareencia
Pódesse axustar a transparen
ncia para o debuxo ou liñas.
Tamén pode axustaar a transpare
encia de fotos ou outros ob
bxectos.

Borrado
or
as para borrarr ou eliminar debuxos, imaxes, fotos, etcc.
Tamén existen varias ferramenta
Icona

Icona

Descrición
D

Borrador. Dispoñible en trres
tamaños disttintos

,

y

Desscrición

Borrador de selección

Eliminar sele
ección

Limpar páxinna

Desfacer

Refacer
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Debuxando fo
ormas
multiC
CLASS Book conta con múltiples
m
ferraamentas de formas xeom
métricas que poden axuda
arlle a
debuxxar algunhas formas
f
común
ns, por exempplo, círculos, triángulos, rectángulos...

Tamén conta con feerramentas para debuxar ccorpos 3D.

d Xeomeetría
Ferrramentas de
Outraa opción para debuxar figurras e corpos xeeométricos so
on as seguinte
es ferramentaas:
Coompás
Reegra
Esscuadro
Trransportador

Comp
pás
Axustar
A
a pos ición e o tama
año
do
d compás, pooñer o cursorr sobre
o extremo de reito e movelo
cando
c
se mosstre a seguinte
e

Axuste Raio
R
de Xiro
o

icona
i

Exemplo:
E
Rotar
Pec
char Compá
ás

Graos de Ro
otación
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Regrra
Axustar a pposición e o
tamaño daa regra. Cando
o se
Axuste d
de Longura

mostre
o cursor pod
derá
bre os
debuxar a liña recta sob
lados con nnumeración
Exemplo:

Rotar Regra

Pechar Regra
R

Escua
adra
Voltear posición ddo Escuadrao
(Horrizontal/Verticcal)

Axustar a pposición e o
tamaño doo escuadro. Ca
ando
se mostre o cursor
ecta
poderá de buxar a liña re
sobre o laddo con numerración.
Exemplo:

R
Rotar

Pechar Escuadro

Transportador
Despois dee axustar o
"Marcadorr de Graos" na
a
posición deesexada, faga
a clic

Debuxar ánguloo
Volver a posición
inicial

Rotar
R

sobre a icoona
para
debuxar o ángulo
Exemplo:

Cambiar de T
Tamaño

Pechar Transportado
T
or

Marcaador de grao
os
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Inseerir materiial multimedia
Adem
mais do debuxo
o, pódense inserir diferentees materiais no
n software de
e multiCLASS,, enriquecend
do os
seus d
documentos con
c contidos atractivos.
a
Pode inserir arquivvos multimedia no documennto usando ass ferramentas correspondeentes. Faga clicc nas
mentas, e logo
o elixir o arquivo que desexxa inserir:
ferram

Insserir Imaxe

Inserir Flash

Insserir Audio

Inserir Víídeo

Innserir Modelo
o 3D

Tamén se pode enrriquecer a pre
esentación conn diferentes ferramentas:

Inserir ima
axe desde Google
G
d Google na bbarra de
Coa axuda da buscaa de imaxes de
naveggación, pódesse obter de inmediato a cceso a
Intern
net e á busca da imaxe qu
ue queira. Só tes que
escrib
bir a palabra clave no ca
ampo e faga clic en
buscaar. A imaxe mostrarase
m
auttomaticamentte. Faga
dobree clic ou arrasttre a imaxe á zona de debuuxo para
inserir
a
imaxe.
Nota: Para utilizar esta función,, por favor assegúrese
et.
de que posúe coneexión a interne

Inserir ca
aptura de pantalla
p
Pode inserir unha captura
c
de pa
antalla, elixinddo entre
opcións de cap
ptura dispoñib
bles
as 3 o

A

B

C

D
A: Captura libre
ha área rectanngular
B: Captura dunh
antalla compleeta
C: Captura de pa
eck se desexa que a captura se
D: Marque o che
inssira nunha páxxina nova
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Hipervíncculos
Pode enggadir hipervvínculos a ccalquera
obxecto, imaxe ou texxto, facendo clic na
o "Hipervíncuulo" no
imaxe e seleccionando
arriba á dereeita do
menú despregable (a
obxecto).
ntá onde poderá
Abrirase unha ven
seleccionaar o tipo de hipervínculo:
URL: para abrir unh
ha páxina w
web no
navegadorr
Páxina: paara ir a outrra páxina de ntro da
presentación
de
Book
multiCLASS
p
abrir calq
quera arquivo do PC.
Arquivo: para
o, poderemoss lanzalo
Unha vez creado o hipervínculo
d
de dúas maneiras diferentes:
en
Por iconaa: engadirase unha icona
forma de clic ao obxeccto e para exxecutalo
que
e
haberá
premer.
mente hábeera que
Por obxeecto: simplem
premer sobre
s
a ico
ona para laanzar o
hipervíncu
ulo.

Biblioteca
a
maxes dende a barra
Pode acceder á biblioteca de im
os de libraríaas neste
de naavegación. Exxisten 2 tipo
softw
ware:
axes en 2D, 3D e
A libraría públicaa contén ima
dos interactivos. Os co
ontidos inteeractivos
contid
permiiten aos usu
uarios editar e gardar es tes cun
propó
ósito
ed ucativo.
braría persoaal ("A miña Biblioteca") vostede
Na lib
pode engadir calqu
uera tipo de contido. Paraa facelo,
n que facer clic na lista do
o menú do obbxecto e
só ten
selecccionar "Gardar galería" para gardar o seu
arquivvo.
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Inseerir texto
Pódesse inserir texto a través do teclado do o rdenador, do teclado virtual ou a travéss da escritura a man
alzadaa:

Texto
Con eesta ferramentta pode inseriir o texto que desexe
e darrlle formato: tipo de lettra, tamaño, cor e
transp
parencia.

Reco
oñecemento
o de escritura
Dendee o software multiCLASS Book
B
pode coonverter
a súa escritura a man alzada en
e formato d e texto
e
mediaante o recoñeecemento de escritura:
Pode utilizarr o lapis con recoñecemeento de
escritura. Despo
ois de esccribir, amossaranse
eu o software .
difereentes opcións que recoñece

Tamén pode utilizar a plu
uma normal. D
Despois
nú despregabble
de esscribir, selecccione o men
(arriba á dereita do
o obxecto) ou
u co botón deereito, e
opción "Reccoñecemento" amosarannse as
na o
difereentes opcións que recoñece
eu o software .
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Edicción de obxxectos
Pode editar calqueera obxecto co
o que estea a traballar dende a área de debuxo, xa seexa unha foto
o, unha
o ou calqueraa outro obxe
ecto inserido. Para iso ha de seleccionalo co
imaxee da bibliotecca, un debuxo
punteeiro (ou co ded
do) e amosara
a o que lle ofrrecen as seguiintes opcións:
Rotar

Menú de
espregable

Redimen
nsionar

Menú desp
pregable
Se fai clic na lista do
d menú (á ca
al tamén pod e acceder a través do botó
ón dereito dee rato) despregarase
uintes funcións:
un meenú coas segu
das de
A maioría das funcións son moi intuittivas e doad
mprender. Pe
ero cabe facer algunhas aclaracións sobre:
com
oquear: con esta
e
opción ppermanecerá fixo o
Blooquear/Desblo
mitiralle que vvolva traballar con el
obxxecto se o bloquea ou perm
se
o
desblo
oquea.
o hai dous obxectos ssuperpostos, pode
Orddenar: cando
orddenalos co fin
n de mostrar o efecto das diferentes ca
apas. ,
Porr exemplo, traelos á frronte, ou e nvialos ao fondo.
Hippervínculo:
ver
pááxina
20.
Garrdar en galeríía: permite gardar calqueraa foto ou imaxxe que
enggadísemos á presentación
n en "A miñña Biblioteca". Ver
Bibblioteca
en
páxxina
20.
dar calquera foto ou ima
axe en
Expportar foto: permite gard
form
mato.jpg,.pngg,.jpeg ou.bmp
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Ediciión de imáxxes
Calquera imaxe se pode editar con máis opcióóns no editor de imaxes. Fa
aga dobre clickk sobre a imaxxe e a
parecerá. O ed
ditor conta cooas seguintes opcións:
ventá de edición ap

Norrmal
Efecto som
mbra
Efeecto desenfoccado
Efecto
o cor
Efecto opacid
dade
Efecto de brillo
b
Efecto mossaico

unha vezz seleccionaddo o efecto que
q desexe ap
plicar, poderáá axustar o valor
v
a
aplicar de
ende a parte ssuperior dere
eita
maxe coa ferraamenta de recorte:
Tamén pode recorttar parte da im
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Ou
utras fu
uncións
Modo pan
ntalla comp
pleta
Se o d
desexamos po
odemos traballar a pantallaa completa e seguir dispoñ
ñendo dunha barra flotante
e,
con accceso directo ás ferramentas máis imporrtantes:

Icona

De
escrición

ona
Ico

ción
Descrici

Ao activar esta opción poderá
A
t
traballar
sobre Windows
W
e rea lizar
c
calquera
acción: utilizar calqueera
s
software,
modifficar un arquivoo,
n
navegar
por inte
ernet, etc.

Activa
ar/Desactivar foondo
transp
parente. Co fonndo
transp
parente poderáá traballar sobre
e
calque
era ventá de W
Windows

P
Punteiro

Desprazar pantalla

P
Pluma

Pluma
a intelixente

S
Subliñador

Pluma
a máxica

S
Seleccionar
cor

dor
Borrad

D
Desfacer

Reface
er

P
Páxina
anterior

Páxina
a seguinte

C
Captura
de panttalla

Ferram
menta de votacción

L
Limpar
páxina

mizar barra flotaante
Minim

S de pantalla completa
Saír

barra flotante pode seleccio
onarse e moveerse por toda a pantalla para situala ondde queira.
Esta b
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Cámara dee documenttos
Poderrá utilizar estaa ferramenta cun
c visor de ddocumentos multiCLASS
m
ou calquera outtro, para realizzar
capturas de calqueera obxecto ou
u documento que desexe e incorporalas ao software ddo encerado para
p
editalas ao seu gussto.
óns da cámara de documen
ntos:
Funció
De
escrición

Icona

Cortina e

a
Icona

Descrición

Mover páxin
na

Aumentar Zoom

Pluma

Diminuír Zoom
Z

Pluma intelixente

Área zoom
m in

Limpar páxina

Xirar a vissta

Seleccionar cor

Capturar

Volver á vistta normal

ación
Configura

Foco

As ferrramentas de Cortina e Focco serven paraa ocultar unhaa zona
da pantalla ou resaaltar outra, am
mbas as dúas ppódense facer máis
ou menos grandess cos botóns
botón
n

/

ou rotar a cortiina co

.

A corrtina proporciona unha zo
ona oculta reectangular me
entres
que o foco o fai cun
nha circunfere
encia.

LLupa
Podem
mos usar a lupa para aumentar
a
unnha zona da nosa
presentación e mesmo configu
urar o zoom e a transparencia
desta.
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Playback
mos facer un percorrido automático
a
por toda a noosa presentación e
Con eesta ferramenta poderem
obserrvar como fomos compoñendo cada p áxina desta. É unha moi boa ferrame nta para repasar o
desen
nvolvemento dun
d tema paso a paso.

Reprodutor de vídeo
o
Coa aaxuda do Reeprodutor de
e Video, pod e visualizar a
maiorría dos videos do seu ord
denador. Fagaa clic na icona
para iinserir un video existente no ordenadoor e comezar a
reproducilo. Adem
mais, pode de
ebuxar, xirar e cambiar as
a
nsións do vid
deo de forma moi sinxela e mentres se
dimen
está a reproducir.

Reproduto
or de texto
onunciar a pa labra que escribiu no documento. É com
mpatible con multi‐
m
O reprodutor de teextos pode pro
ma. Faga clicc no texto despois daa selección da ferrame
enta, pronunnciarase o texto
t
idiom
maticamente.
autom
que
fa
O
ala
depeende
da
configu
uración
dde
Wind
dows.
idioma
ontrol Recoñeecemento de voz
v de texto a voz. Ademai s pode elixir entre
e
Pode configuralo no Panel de co
v e velocidad
des de lecturaa.
distintos tipos de voz

Gravadora
a de pantallla
Pode gravar un viideo de toda
as as acción rrealizadas
sobree o encerado
o usando esta
a ferramentaa. Pode elixirr
entree gravar a pantalla complleta ou pantaalla desó unaa
zona.. Unha vez que se fai clic nun dos bottón de
gravaacion comenzara agravarr inmediantaamente.
Pode facer unha e reanuda a gravacion ouu simplementte
o. Despois dee deter a gravacion, vosttede terá que
páralo
elixir a ubicación onde
o
gardar o arquivo. Poode reproducir
deo directameente na ferram
menta despoiss de gardarlo.
ou vid
Na p
parte inferiorr, pódese axxustar a connfiguración da
gravadora de pantaalla. Necesitará ter conectaado e activado
quipo se desexa gravar auddio.
un miicrófono ao eq

Gravar
pantalla

Gravar zona de
d
pantalla

Gravar
audio

Atallos de
teclado

Configurrar
Vídeos
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Ferramenta 3D
D soporta a visualización de contido
os
A ferrramenta 3D
modeelados en 3D. Permite movver, rotar e/oou facer zoom
m.
Pode facer unha captura de pantalla e inserirase no
mento
e.
docum
autoomaticamente
Adem
mais, o usuarrio pode descargar mod elados dende
Googlle. Faga clic nos
n seguintes enlaces para ser redirixido
o:
sketch
hup.google.co
om/3dwareho
ouse/
Formaatos admitido
os: *.obj, *.da
ae, *.3ds, *.offf, *.coff, *.sttl,
*.zip, *.kmz
Icona

De
escricion

Descrición

Icona
a

Punteiro

Rotar

Ver líñas de
e modelo

Mostrar partes
p
ocultass

Ver/Ocultarr selección acttual

Gardar im
maxe en preseentación

Pluma

Limpar pá
áxina

Reproducir (xiro 360º)

Pantalla completa
c

Aumentar Zoom
Z

Diminuir Zoom
Z

Saír
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Editor de fórmulas
f
matemáticass
Coa aaxuda do ed
ditor de fórm
mulas, pode inserir fórmu
ulas
matem
mática sinxelaas ou moi com
mplexas. Taméén pode camb
biar
o tipo
o de letra, tamaño e corr das palabraas na páxina de
configguración.

Debuxo dee funcións matemática
m
as
Pode debuxar grááficos de curvas utilizandoo unha función
mática. Despo
ois de facer clic
c na icona, a ventá gráffica
matem
apareecerá. Pode in
ntroducir a súa fórmula no interior da árrea
de ed
dición e establecer o parám
metro de X e YY. Tamén disp
pón
dunhaa serie de funcións matemá
áticas prestabblecidas.
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Serrvizo po
ostvend
da
multiC
CLASS ofrece diferentes se
ervizos a travvés da súa can
nle de distribución: instalaación, mantem
mento,
configguracións, aseesoramento, etc.
e

Sopo
orte Técniico
Email Servizo técnico multiCLASSS: sat@multiCCLASS.com

Form
mación
Email formación: fo
ormacion@m
multiCLASS.com
m
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