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Bemærk: Denne manual omhandler TI grafiske
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TI-GRAPH LINK 2 til Macintosh er kompatibel med alle TI
grafiske kalkulatorer, der har en input/output port, med
følgende undtagelser: TI-82 og TI-85 er ikke kompatible.

Når nye grafiske kalkulatorer med I/O porte frigives af TI,
vil TI-GRAPH LINK softwaren blive opdateret til at
understøtte de nye kalkulatorer.

For at se hvilke kalkulatorer der er kompatible med en
bestemt version af TI-GRAPH LINK software skal man
åbne Forbindelse menuen. Hvis den ønskede kalkulator
ikke er nævnt, kan man gå til TI’s hjemmeside på:

http://www.ti.com/calc/docs/link.htm

for at finde opdateret TI-GRAPH LINK software.

Med TI-GRAPH LINK 2 kan du også oprette en forbindelse
til CBRè CBL 2è og TI Presenterè -udstyr, der kan købes
separat.

Du kan dog ikke oprette en forbindelse til CBL-udstyrè
(CBL - Computer-Based Laboratory).

Med TI-GRAPH LINK 2 kan du oprette en forbindelse med
et USB-kabel (USB - Universal Serial Bus) mellem
grafregnemaskinen og Macintosh-computeren, hvis
Macintosh’en har en ledig USB-port. En USB-forbindelse
giver hurtigere kommunikation og bedre samspil mellem
de to maskiner end det grå kabel, der sluttes til modem-
eller printerportene.

En Macintosh, der skal køre TI-GRAPH LINK 2 med det
grå TI GRAPH LINK-kabel, skal opfylde følgende krav til
hardware og software.

• En 68K eller PowerPC Macintosh-computer, der kører
Mac OS 7.1 eller bedre. (Undtagelser: Macintosh
modellerne 128K, 512K, 512 Ke, XL, Puls, SE, SE FDHD
og Classic.)

• 4 MB ledig RAM.

• En ledig modem-, printer- eller kombineret
printer/modemport eller en anden ledig seriel port.

Bemærk: Du vil ikke kunne trække elementer til eller fra
Finder eller andre applikationer på systemer, der kører
Macintosh-operativsystemversioner tidligere end 7.5.
Kommandoerne, Tilføj , Arkiver det valgte  og menuen
Arkiv  tillader dog denne funktion.

Introduktion til TI -GRAPH LINK 2 til Macintosh

Hvilke
kalkulatorer er
kompatible?

Understøttelse
af udstyr

Understøttelse
af USB-kabel

Systemkrav til
understøttelse
af gråt kabel

http://www.ti.com/calc/docs/link.htm
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En Macintosh, der skal køre TI-GRAPH LINK 2 med USB
TI GRAPH LINK-kablet, skal opfylde følgende krav til
hardware og software.

• En PowerPC Macintosh med USB-understøttelse, der
kører Mac OS 8.1 eller bedre eller Apple USB 1.1 eller
bedre.

• Apple-udbygningen SerialShimLib installeret før
TI-GRAPH LINK USB-driveren installeres.

Bemærk: SerialShimLib er en del af Mac OS 8.6
systemopdateringen og installeres KUN på Macintosh-
computere med integreret understøttelse af USB (dvs.
modellerne iBook, iMac, Blue & White G3 og G4).
Programmet kan føjes til udbygningsmappen på systemer
der kører Mac OS 8.1 med enten integreret USB (original
iMacs) eller systemer, der har et tredjeparts USB-kort
installeret eller anvender Apple’s USB-kortunderstøttelse.
Bemærk, at understøttelsen af Mac OS 8.1 udelukkende er
begrænset til de originale iMac-computere.

Bemærk: Der findes følgende URL’er med understøttelse
og gratis downloadning pr. juli 2000.

• Understøttelse af Apple USB adapterkort 1.4.1 (til OS
8.6 eller bedre).

http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/artnum/n11543

• Understøttelse af Apple USB adapterkort 1.2 (til OS
8.5.1).

http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/artnum/n11487

• Apple USB DDK 1.2 (Indeholder “SerialShimLib” i
Examples, USBModem) 1,5MB til downloadning.

ftp://ftp.apple.com/developer/Development_Kits/Mac_OS_
USB/Mac_OS_USB_DDK_v1.2.sea.hqx

• Apple USB DDK 1.4.1 (sidste nye USB-udgave,
indeholder også “SerialShimLib”) 3,8MB til
downloadning.

ftp://ftp.apple.com/developer/Development_Kits/Mac_OS_
USB/Mac_OS_USB_DDK_v1.4.1.sea.hqx

Systemkrav for
understøttelse
af USB-kabel

URL’er på
Internettet med
yderligere
oplysninger

http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/artnum/n11543
http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/artnum/n11487
ftp://ftp.apple.com/developer/Development_Kits/Mac_OS_USB/Mac_OS_USB_DDK_v1.2.sea.hqx
ftp://ftp.apple.com/developer/Development_Kits/Mac_OS_USB/Mac_OS_USB_DDK_v1.4.1.sea.hqx
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TI-GRAPH LINK-hardwaren kobles til Macintosh’en via
computerens USB-port, modemport eller printerport,
regnemaskinens input-/outputport.

1. Slut TI-GRAPH LINK-kablet til Macintosh’en.

• Ved USB-kablet sluttes kablets ene ende til
Macintosh’ens USB-port.

• Ved det grå kabel sluttes den ene ende af 8-ben til
25-ben adapterkablet til Macintosh’ens  modem- eller
printerport bag på maskinen. Slut det grå kabel til 8-
ben til 25-ben adapterkablet.

2. Slut TI-GRAPH LINK-kablets anden ende til
regnemaskinen.

Vigtigt: TI-GRAPH LINK kablet skal være sat i, og
kalkulatoren skal være tændt, før man kan hente
skærmbilleder samt sende og modtage arkiver. Sørg for at
skubbe alle kabler godt ind.

Hvis softwaren er på: Skal man:
3½-tomme diskette

Man kan lave en kopi
af disketten og bruge
kopien.

1. Indsætte disketten i
Macintosh.

2. Åbne disketten og
dobbeltklikke på symbolet
Installer .

CD-ROM Hvis Macintosh er indstillet til
Automatisk start, starter
installeringsprogrammet, når
CD’en indsættes.

Hvis ikke skal man åbne CD’en og
åbne mappen til TI-GRAPH LINK.
Vælg den ønskede kalkulator
samt sprog, og dobbeltklik på
symbolet Installer .

Alle nødvendige arkiver installeres på harddisken,
inklusive specielle skrifttyper, der anvendes af
programmet.

Åbn mappen TI-GRAPH LINK på Macintosh, og dobbeltklik
på programmets symbol. TI-GRAPH LINK menulinien vises.

For at lukke TI-GRAPH LINK:

• Åbn Arkiv menuen, og klik på Forlade .
– eller –

• Tryk på “+Q på Macintosh-tastaturet.

Tilslutning af
TI-GRAPH LINK
kablet

Installere
TI-GRAPH LINK
software

Bemærk:  Hvis man
indlæser TI-GRAPH 
LINK fra TI
hjemmesiden
(side 3), kan man
finde en
installerings-
vejledning på nettet.

Starte og lukke
TI-GRAPH LINK
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Som standard skal man manuelt oprette en tilkobling
mellem  Macintosh og kalkulatoren.

1. Sørg for, at TI-GRAPH LINK kablet er koblet til
kalkulatoren (side 5) og at kalkulatoren er tændt, før
man starter TI-GRAPH LINK.

2. Start TI-GRAPH LINK.

3. Åbn menuen Forbindelse og vælg
regnemaskinemodellen (eller et CBR-è CBL 2-è eller
TI Presenter-è udstyr.

4. Vælg den port, som TI-GRAPH LINK er tilkoblet, og klik
på Forbindelse .

• Hvis der opstår fejl, skal man følge vejledningen på
den efterfølgende skærm.

• Hvis det lykkes at oprette tilkobling, kan man se en
liste over objekter på kalkulatoren i et
kalkulatorvindue.

For kalkulatorer som f.eks. TI-89, der bruger
mapper, kan man i vinduet se mapperne.

Klik på Navn , Type  eller Omfang  for at ændre
sorteringsordenen.

Oprette en
tilkobling til en
kalkulator

Tip:  På side 20 kan
man finde
oplysninger om
automatisk
oprettelse af
tilkobling til en
kalkulator ved start.

screen objektet
bruges til at

hente (fange) et
kalkulator-

skærmbillede.

Hvis man kan se
mapper, skal man

klikke her for at vise
eller skjule mappens

indhold.

På regnemaskiner,
hvor du kan arkivere
en variabel, vises 

ved siden af de
arkiverede variable.
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1. Åbn Arkiv menuen, og klik derefter på Nyt . Dialogen Nyt
Vindue vises.

2. Man kan evt. klikke på trekanten til venstre for
kalkulatormodellen for at vise en liste over objekter
(Programmer, Grupper osv.).

3. Vælg Programmer , og klik på OK. Et nyt
redigeringsvindue vises.

4. Skriv i feltet øverst i vinduet programnavnet, som det
skal stå i kalkulatoren.

• Hvis man lader dette felt være blankt, bruges et
standardnavn.

• Hvis man bruger et navn, der er ugyldigt på
kalkulatoren, vil der opstå en fejl, når man arkiverer
programmet. Man kan f.eks. ikke give et program
navnet cos .

– eller –

5. Skriv programmet i programredigeringsvinduet.

Detaljerede oplysninger om oprettelse og redigering af
programmer kan man finde i manualen til kalkulatoren.

Starte et nyt program

Oprette et nyt
programarkiv

For kalkulatorer som
f.eks.TI-89 indsættes
en programskabelon

automatisk.

Klik her for at vælge et
programmeringsnøgleo
rd på en menu (side 8).

Skriv
programnavnet
her.

For at låse et program
så det kan redigeres på
en Macintosh, men ikke

på en kalkulator, skal
man klikke på dette

symbol, så det ser låst
ud. For at låse det op
skal man klikke igen.
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Sådan vælger man et programmeringsnøgleord på en
menu:

1. Klik i redigeringsvinduet på knappen [fx] for at vise
vinduet Funktionsliste.

2. Klik på en kategori i venstre rude. Emner relateret til
det valgte vises på en liste i den mellemste rude. Hvis
det er nødvendigt kan man klikke på et emne i den
mellemste rude for at få relaterede emner i den højre
rude.

3. Klik på det ønskede emne, og træk det til
redigeringsvinduet.

Vælge et
nøgleord på
funktionslisten

Hvis man klikker på
et emne markeret

med en trekant,
vises en liste med
relaterede emner i
den næste rude til

højre.
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Sådan henter (fanger) man et skærmbillede:

1. Opret en kalkulatortilkobling (side 6).

2. Vis i kalkulatoren det skærmbillede, der skal hentes.

3. Vælg regnemaskinevinduet på Macintosh og enten:

• Åbn Vindue menuen, og klik derefter på Hent Skærm
(eller tryk på “+L).
– eller –

• Dobbeltklik på screen objektet i kalkulatorvinduet.

Skærmbilledet vises i et vindue til fremvisning af billeder.
Hvis man vil hente et nyt skærmbillede, skal man åbne
Vindue menuen og klikke på Opdater  (“+L) eller klikke på
det runde symbol i billedvinduet.

Sådan udskriver man et hentet kalkulatorskærmbillede på
en printer, der er tilkoblet Macintosh:

1. Hent et kalkulatorskærmbillede som beskrevet ovenfor.

2. Åbn Arkiv menuen, og klik på Udskriv  for at åbne
dialogen Udskriv.

3. Klik på Udskriv .

Sådan arkiverer man et kalkulatorskærmbillede på
Macintosh:

1. Hent et kalkulatorskærmbillede som beskrevet ovenfor.

2. Åbn Arkiv menuen, og klik derefter på Arkiver som .

3. Klik på den relevante knap for at vælge det arkivformat,
hvori skærmbilledet skal arkiveres.

4. Angiv et arkivnavn i stedet for standardnavnet.

5. Vælg den mappe, hvori arkivet skal arkiveres, og klik
derefter på Arkiver .

Hente, udskrive og arkivere LCD-skærmbilleder fra kalkulatoren

Hente et
skærmbillede
fra en
kalkulator

Bemærk:  Når man
har hentet et
skærmbillede,
ændres
menupunktet Hent
Skærm  til Opdater .

Udskrive et
hentet
skærmbillede

Arkivere et
skærmbillede
som et arkiv

Tip:  Træk
screen objektet fra
kalkulatorvinduet til
skrivebordet for at
oprette et
udklipsarkiv med et
standardnavn.

Macintosh PICT-format

kalkulator PIC-format (standard)
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Sådan kopierer og indsætter man et hentet skærmbillede:

1. Hent et kalkulatorskærmbillede som beskrevet på
side 9.

2. Vælg den del af billedet, der skal kopieres.

Man kan også åbne Rediger menuen og klikke på Vælg
alt  (eller tryk på “+A) for at vælge hele billedet. Klik
på rammeknapperne én gang for at tilføje eller fjerne en
ramme.

3. Kopier det valgte til Skuffen, og indsæt det i et
program, træk det til et program, der understøtter
Macintosh Træk og Slip eller træk det til skrivebordet.

Mange dtp og grafiske programmer anvender opløsning
(punkter pr. tomme, DPI) til at fastslå, hvilken størrelse et
hentet skærmbillede skal have ved udskrivning. Se side 21
for at indstille opløsningen.

Kopiere et
hentet
skærmbillede

Indstille
skærmstørrelse
(opløsning)
for udskrivning

Dobbeltklik for at
vælge hele billedet

uden en ramme.

Dobbeltklik for at
vælge hele billedet

med en ramme.

For at vælge en del skal man klikke i
vinduet (markøren ændres til en
krydsmarkør), trække og slippe. Klik
på rammeknapperne én gang for at
tilføje eller fjerne en ramme.

Klik i dette
område for at

fravælge et valgt
område.
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Hvis man opretter et gruppevindue på Macintosh, kan man
gemme flere kalkulatorobjekter på ét bekvemt sted.
Gruppevinduet arkiveres som et arkiv på Macintosh, men
man kan åbne det og vise eller behandle objekter inde i det
på samme måde som med en mappe. Man kan oprette ét
eller flere gruppevinduer efter behov.

Fra TI-GRAPH LINK:

1. Åbn Arkiv menuen, og klik på Nyt .

2. Hvis det er nødvendigt, kan man i Nyt Vindue klikke på
trekanten til venstre for kalkulatormodellen for at vise
en liste med objekter (Programmer, Grupper osv.).

3. Vælg Grupper  på listen, og klik på OK. Et unavngivet
gruppevindue kommer frem.

4. Anbring de ønskede objekter i gruppevinduet.

• Træk objekter fra et kalkulatorvindue til
gruppevinduet eller fra et gruppevindue til et andet.
Man kan også kopiere og indsætte objekter.

• For at fjerne et objekt fra gruppen skal man markere
objektet og trykke på Slettetasten  eller trække
objektet hen til symbolet for Papirkurven. For at
gendanne objekter fra Papirkurven skal man trække
dem tilbage til gruppevinduet.

5. For at gemme gruppevinduet som en fil på Macintosh
vælges vinduet. Åbn derefter Arkiv menuen og klikke på
Arkiver  eller Luk  (eller klikke i vinduets lukkefelt).

Bruge gruppevinduer

Hvorfor bruge et
gruppevindue?

Oprette et
gruppevindue

Bemærk:  Man kan
ikke arkivere et tomt
gruppevindue.

Tip:  Klik på Navn ,
Type  eller Omfang
for at ændre
sorteringsordenen.

Bemærk:  Se side
15 for åbne,
redigere eller
udskrive et objekt,
der er arkiveret i et
gruppevindue.
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1. Opret en kalkulatortilkobling (side 6).

2. Vælg ét eller flere objekter i kalkulatorvinduet.

• Hvis kalkulatoren anvender mapper (side 6), skal
man åbne de tilhørende mapper.

•  Brug knapperne Navn , Type  og Omfang  til at
bestemme objekternes sorteringsorden.

3. Træk de valgte objekter til skrivebordet, en mappe på
skrivebordet, et åbent gruppevindue (side 11) eller et
tidligere arkiveret gruppevinduesarkiv.

Når man slipper y1 og y2 på
skrivebordet eller på en mappe i

Macintosh, kopieres de som
separate arkiver med

arkivtypenavne, der angiver
kalkulatormodel og datatype.

Når man slipper y1 og y2 på et
gruppevindue i Macintosh, kopieres

de til gruppen.

Kopiere objekter fra kalkulatoren til Macintosh

Fremgangsmåde

Tip:  For at vælge
flere objekter kan
man bruge “+klik til
adskilte objekter og
Skift +klik til
tilgrænsende
objekter.

Vigtigt:  For at
stoppe en overførsel
skal man klikke på
Annuller  i
Macintosh-dialogen.
Man må IKKE trykke
på kalkulatorens
ON-knap.

træk og slip y1 og y2
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For kalkulatorer, der anvender mapper, skal man åbne den
tilhørende mappe for at vælge objekter i den. F.eks.:

Når man slipper l1 og l2 på
skrivebordet eller på en mappe i

Macintosh, kopieres de som
separate arkiver med passende

arkivtypenavne.

Når de slippes på et gruppevindue i
Macintosh, oprettes mappen paul
automatisk, og l1 og l2 kopieres til

den.

Trække og slippe arkiver understøttes ikke i ældre
versioner end Macintosh System 7.5. Istedet kan man:

1. Vælge ét eller flere objekter i kalkulatorvinduet.

2. Åbne Arkiv menuen og klikke på Arkiver det Valgte .

3. Vælge en placering i Macintosh.

4. Klikke på Arkiver .

Når mindst to objekter er valgt, placeres de i et
gruppevinduesarkiv i Macintosh. Hvis man vil se indholdet
af et gruppevinduesarkiv, skal man dobbeltklikke på det.

Tip:  For at kopiere
alle objekter i en
mappe kan man
trække selve
mappen.

Hvis man ikke
kan trække og
slippe

træk og slip l1 og l2 fra mappen paul
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Sådan sender man objekter fra en Macintosh til en
kalkulator:

1. Opret en kalkulatortilkobling (side 6).

2. Vælg objekter, der skal sendes.

• For at sende alle objekter i et gruppevindue skal
man vælge selve gruppevinduesarkivet eller åbne
gruppevinduet og vælge alle objekterne. Man kan
også vælge flere gruppevinduesarkiver.

• For at sende et eller flere bestemte objekter skal
man kun vælge de pågældende objekter.

3. Træk de valgte objekter og/eller arkiver til
kalkulatorvinduet.

Hvis et objekt fra Macintosh har samme navn som et
eksisterende objekt på kalkulatoren, kommer følgende
dialog frem:

• Klik på Erstat alle , hvis man vil erstatte alle arkiver
med sammenfaldende navne.

• Klik på Ignorér , hvis man vil springe over det
aktuelle arkiv, der har et sammenfaldende navn, og
fortsætte afsendelsen af andre arkiver. (Hvis der er
flere arkiver med sammenfaldende navne, kan man
vise og springe over dem et ad gangen.)

• Klik på Annuller , hvis man vil annullere
sendehandlingen.

• Klik på OK, hvis man vil erstatte arkivet, der er vist i
dialogen. (Hvis der ikke er flere arkiver med
sammenfaldende navne, sendes alle arkiver
automatisk. Hvis der er flere arkiver med
sammenfaldende navne, kan man vise og erstatte
dem et ad gangen.)

Trække og slippe arkiver understøttes ikke i ældre
versioner end Macintosh System 7.5. Istedet kan man:

1. Gøre kalkulatoren til det aktive vindue.

2. Åbne Arkiv menuen, og derefter klikke på Tilføj .

3. Vælge de kalkulatorobjekter, man vil sende fra
Macintosh, og klikke på Åbn .

Sende objekter fra Macintosh til kalkulatoren

Fremgangsmåde

Bemærk : Når man
sender nye objekter
til en kalkulator, der
anvender mapper,
placeres objekterne i
hovedmappen.

Vigtigt:  For at
stoppe en overførsel
skal man klikke på
Annuller  i
Macintosh-dialogen.
Man må IKKE trykke
på kalkulatorens
ON-knap.

Hvis man ikke
kan trække og
slippe
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Sådan åbner man et kalkulatorobjekt, der er arkiveret i
Macintosh:

1. Åbn kalkulatorvinduet eller mappen, der indeholder
kalkulatorobjektet.

2. Dobbeltklik på objektet for at åbne et
redigeringsvindue.

3. Hvis objektet indeholder tekst (f.eks. som i et program,
en liste osv.), kan man redigere indholdet.

Hvis man redigerer arkivet, arkiveres det tilbage, hvor det
kom fra, når man lukker redigeringsvinduet. Man bliver
bedt om at erstatte (overskrive), omdøbe eller annullere
uden at arkivere arkivet.

Man kan også arkivere arkivet ved at åbne Arkiv menuen
og vælge Arkiver  eller Arkiver som .

For at udskrive indholdet af et objekt vist i et
redigeringsvindue skal man åbne Arkiv menuen og klikke
på Udskriv . Klik på Udskriv  i den efterfølgende
udskrivningsdialog.

Åbne, redigere og udskrive kalkulatorobjekter

Åbne og
redigere et
kalkulatorobjekt

Udskrive
kalkulatorobje
kter
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Man kan bruge Macintosh til at redigere et objekt direkte i
kalkulatoren uden at kopiere det til Macintosh.

Man kan redigere objekter som f.eks. programmer, lister
og matricer, men ikke objekter som f.eks. ligninger, GDBs
og Vindue.

1. Opret en kalkulatortilkobling (side 6).

2. Dobbeltklik på objektnavnet i kalkulatorvinduet for at
åbne et redigeringsvindue. F.eks.:

3. Når man er færdig, skal man åbne Arkiv menuen og
klikke på Arkiver  eller Luk  (eller klikke i lukkefeltet)
for at arkivere objektet tilbage i kalkulatoren.

Redigere et objekt direkte i kalkulatoren

Fremgangsmåde

Bemærk:  Se side 6,
hvis kalkulatoren
anvender mapper.

Tip:  For at ændre
sorteringsordenen
klik på Navn , Type
eller Omfang .

Man kan
ikke
redigere
en ligning.



TI-GRAPH LINK 2 til Macintosh    17

GL2M-DAN.DOC   TI-GRAPH LINK 2-Mac, Dansk Condensed, 5.38" x 8.13"   Chris Alley   Revised: 07/24/00 9:38 AM
Printed: 07/25/00 3:37 PM   Page 17 of 23

Med TI-GRAPH LINK kan man overføre rapporter fra
kalkulatoren til Macintosh, og derefter vise, redigere og
udskrive dem. Før man starter på følgende procedurer,
skal man sørge for, at rapporten (en Tekst -variabel) med
alle eventuelle Print -objekter er gemt på kalkulatoren.

Oplysninger om oprettelse af en rapport og indsættelse af
Print -objekter finder man i kalkulatorens manual.

Sådan overføres en rapport fra kalkulatoren til Macintosh:

1. Opret en kalkulatortilkobling (side 5).

2. Sørg for, at kalkulatorvinduet er aktivt, åbn
Arkiv menuen, og vælg derefter Nyt .

3. Vælg kalkulatoren (standardkalkulatoren vælges
automatisk), og dobbeltklikke på Rapporter .

4. Sørg for, at både kalkulatorvinduet og rapportervinduet
er åbne, og træk derefter rapporten, der er en Tekst -
variabel, fra kalkulatorvinduet til main folder i
rapportvinduet.

5. Træk alle eventuelle Print -objekter nævnt i rapporten
(Tekst -variablen) fra kalkulatorvinduet til main  folder i
rapportvinduet.

Arbejde med rapporter

Overføre en
rapport fra
kalkulatoren til
Macintosh

Bemærk : Hvis man
vil vise indholdet af
en mappe, skal man
klikke på
trekantsymbolet til
venstre for mappen.

Bemærk : Hvis man
vil se hvilke Print -
objekter rapporten
indeholder, skal man
dobbeltklikke på
variablen Tekst .

Man kan se et nyt
rapportvindue,
der ligner
kalkulatorvinduet.
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6. Klik i rapportvinduet for at gøre det aktivt.

7. Åbn Arkiv menuen, og klik på Arkiver  eller Arkiver som,
angiv derefter den placering på Macintosh, hvortil den
overførte rapport ønskes arkiveret, og klik på Save.

Sådan vises en overført rapport:

1. Find arkivet rapport, og gør det aktivt.

• Hvis man har arbejdet med rapportvinduet, skal man
springe dette trin over.

• Hvis ikke, skal man finde arkivet rapport, hvor man
arkiverede det, og åbne det.

2. Dobbeltklik på Tekst -objektet i rapportvinduet. Et
viewvindue kommer frem.

Vigtigt : Når man
arbejder med flere
vinduer, skal man
klikke på det vindue,
man ønsker at skifte
til.

Vise en rapport

Bemærk :
Rapporten med
Print -objekter kan
kun vises i
visningsvinduet.

Tip : Brug
rullepanelet til at vise
hele Reporten.

Print-objekter i
viewvinduet.

Reporter er
Tekst-
variabler.
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Sådan redigeres en rapport:

1. Luk viewvinduet. (I viewvinduet kan man se rapporten
med alle Print -objekter; i rapportvinduet kan man se en
liste med Tekst -variablen og Print- objekter, som en
slags bibliotek.)

2. Træk Tekst -variablen fra rapportvinduet til
skrivebordet, og dobbeltklik på det fremkomne symbol,
hvorved der åbnes et redigeringsvindue.

3. Udfør ændringerne.

4. Åbn Arkiv menuen, klik på Arkiver , og luk
redigeringsvinduet.

5. Træk symbolet tilbage til rapportvinduet, og erstat den
gamle Tekst- variabel med den nye.

6. Hvis man ønsker at vise den redigerede rapport, skal
man dobbeltklikke på Tekst -variablen i rapportvinduet.

Sådan udskrives en rapport fra Macintosh:

1. Åbn et viewvindue til den rapport, der skal udskrives
(side 18).

2. Åbn Arkiv menuen, og klik på Udskriv .

3. Vælg printer, og klik på Print .

Oplysninger om udskrift af toptekst på en rapport finder
man på side 21.

Redigere en
rapport

Tip : Brug
rullepanelet til at vise
hele rapporten.

Bemærk : Tekst-
variablen kan kun
redigeres i et
redigeringsvindue
eller på kalkulatoren.

Udskrive en
rapport

Print-objekter i
redigeringsvinduet
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Ved hjælp af funktionen Indstillinger  kan man vælge
indstillinger til TI-GRAPH LINK miljøet.

Sådan vælges standardkalkulator og
standardkommunikationsport:

1. Åbn Rediger menuen, og klik på Indstillinger .

2. Vælg Generelt  på lokalmenuen.

3. Vælg på menuen Standardkalkulator  den model, der
skal være standardkalkulator.

4. Vælg på menuen Default Comm Port  den port, der skal
være standard.

5. Klik på OK.

Sådan indstilles TI-GRAPH LINK til, at der oprettes en
automatisk kalkulatortilkobling, når TI-GRAPH LINK
startes:

1. Åbn Rediger menuen, og klik på Indstillinger .

2. Vælg Start  på lokalmenuen.

3. Vælg Åben tilkobling til standardkalkulator , og klik på
OK.

Hvis standardindstillingerne ikke passer til den tilkoblede
kalkulator eller til den anvendte kommunikationsport,
opstår en Tilkoblingsfejl  ved start.

Angive Indstillinger

Vælge
standardkalku-
lator og
standardkom-
munikations-
port

Automatisk
tilkobling ved
start

Bemærk:  Hvis man
vil åbne en
kalkulatortilkob-ling
når som helst (ved
hjælp af
standardkalkula-
toren og
standardkom-
munikationsporten),
skal man bruge
funktionen Quick
Connect . Tryk på
“+K.

Lokalmenu
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Man kan angive en standardindstilling, der udskriver
toptekster på rapporter og andre dokumenter, der
udskrives fra Macintosh ved hjælp af TI-GRAPH LINK.

1. Åbn Rediger menuen, og vælg derefter Indstillinger .

2. Vælg på lokalmenuen Udprintning , klik på Udskriv
toptekster , og klik på OK.

Sådan angives sorteringsindstillingen (View by ):

1. Åbn Rediger menuen, og klik på Indstillinger .

2. Vælg Navn , Type  eller Omfang  på listen Oversigt , og
klik på OK.

Opløsningen har ingen indflydelse på, hvordan et
skærmbillede vises i TI-GRAPH LINK. Mange dtp og
grafiske programmer anvender opløsning (punkter pr.
tomme, DPI) til at fastslå, hvilken størrelse et hentet
skærmbillede skal have ved udskrivning.

Før man henter et skærmbillede, skal man åbne
Rediger menuen, klikke på Indstillinger , vælge Billeder  på
lokalmenuen og derefter vælge opløsning.

Angive Udskriv
toptekster-
indstilling

Angive
sorteringsind-
stilling

Vælge
opløsning på et
hentet
skærmbillede

Eksempel : Hvis et
hentet skærmbillede
er 72 pixels høj, gør
en opløsning på 72
DPI billedet
1 tomme høj. En
opløsning på
144 DPI gør det
samme
skærmbillede
1/2 tommer højt.
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Sådan sikkerhedskopierer man indholdet i en kalkulator:

1. Opret en kalkulatortilkobling (side 6).

2. Opret et gruppevindue i Macintosh (side 11).

3. Vælg i kalkulatorvinduet de objekter (og/eller mapper),
der skal sikkerhedskopieres.

4. Træk objekterne til gruppevinduet (side 12).

Når man anvender et gruppevinduesarkiv, arkiveres de
sikkerhedskopierede objekter ét bekvemt sted.

På side 14 kan man se, hvordan man genindlæser et
gruppevinduesarkiv, der indeholder sikkerhedskopierede
objekter.

Arbejde med sikkerhedskopier

Sikkerhedskopi
ere en
kalkulator

Tip:  Åbn
Rediger menuen og
klik på Vælg alt  for
at udføre en komplet
sikkerhedskopi.

Genindlæse en
sikkerhedskopi
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Kontakt TI via e-post, eller se TI’s hjemmeside på
Internettet:

E-postadresse: ti-cares@ti.com

Internetadresse: http://www.ti.com/calc

Se garantierklæringen, som fulgte med dette produkt, eller
kontakt den lokale Texas Instruments
forhandler/distributør for at få oplysninger om
garantibetingelser, garantiens varighed eller om
produktservice.

Oplysninger om TI-produktservice og garanti

Produkt- og
serviceoplysninger

Service og
garantioplysninger

http://www.ti.com/calc
http://www.ti.com/calc/docs/communicate.htm
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