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Algemene waarschuwing
De Interactieve camera gebruikt een zorgvuldig ontworpen optische eenheid. Verberg
de spiegelcamera niet. De interactieve functie gebruikt infrarode 940 nm communicatie.
Houd rekening met de volgende belangrijke punten wanneer u deze functie gebruikt.

Doe dit:
 Zorg er voor dat geen krachtig licht of zonlicht op de ontvanger van de interactieve
camera of het projectiescherm schijnt.
 Installeer de projector zo dat de ontvanger van de interactieve camera niet te dicht bij
TL-buizen komt.
 De Interactieve camera kan onderbroken worden door elektromagnetische interferentie
van apparatuur in de omgeving (zoals elektromotoren of transformatoren).
 Reinig het frontoppervlak van de interactieve camera regelmatig zodat stof geen
invloed op het binnenkomend licht heeft.
 Gebruik bij het schoonmaken alleen een lapje en speciale schoonmaakvloeistof voor
glas.

Niet:
 Verf of stickers op de kap van de ontvanger van de interactieve camera plaatsen.
 Een infrarood afstandsbediening of microfoon in dezelfde ruimte gebruiken omdat de
IR-pen dan gestoord wordt.
 Met natte handen of vochtige omgevingen gebruiken. De IR-pen is niet waterbestendig.
 De punt van de IR-pen vasthouden, en zorg er voor dat dit deel niet beschadigt. Anders
werkt de IR-pen mogelijk niet meer.
 Hard op de IR-pen drukken tijdens het schrijven. Raak voorzichtig aan net als wanneer
u met een markeerpen op een whiteboard schrijft.
 De IR-pen laten vallen. De punt van de IR-pen is een precisie-instrument.
 Keystone gebruiken, de prestaties van de interactieve functie kunnen teruglopen.
 De lampmodus op "Eco" zetten kan maken dat "Auto Calibration" (Automatische
kalibratie) voor een afwijkende werking van de D-Point 3 zorgt.
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1 Accessoires van de D-Point 3
D-Point 3 is een ingebouwd Interactief Whiteboard in de Projector. Voor een goed
gebruik van D-Point 3 vindt u de benodigde accessoires en aanwijzingen in deze
handleiding.
In de doos van de projector vindt u de volgende accessoires.
NB: Pennendoos bevat "c", "d" en "e".
a

b

c

d

a. USB-kabel: Type A naar mini USB-kabel om de projector met de pc te verbinden.
b. IR-pen: De IR-pen is een pen-type draadloze muis. Voordat u de pen gebruikt, moet
u de batterijen plaatsen.
c. Batterij: AAA-batterij.
d. Extra penpunt: 4 extra penpunten meegeleverd
Voorzichtig:
Zorg er bij het plaatsen van de batterij in de IR-pen voor dat de polariteit van de batterij
correct is.

1. Gebruik uitsluitend AAA-batterijen (alkalinebatterijen aanbevolen).
2. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de lokale verordeningen.
3. Verwijder de batterijen als u de D-Point 3 langere tijd niet zult gebruiken.
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1.1 VERWISSELBARE PUNTEN installeren
De punt stevig vastpakken en naar buiten
trekken.

Plaats een nieuwe penpunt tot u deze in
de pen voelt klikken.

De vervangende punt is geplaatst.
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2 De projector met de pc verbinden
Verbind de projector met een pc via de meegeleverde USB-kabel. Steek de mini USB in
de Mini-USB-aansluiting van de projector en het andere einde in de pc.

Opmerking:
1. Als accessoire is een USB-kabel van 5 meter meegeleverd. Als meer dan 5 meter
USB-kabel nodig is, moet u een repeater-kabel gebruiken om de USB-kabel te
verlengen.
2. Verbind de projector niet met de pc tijdens de installatie van het D-Point 3
stuurprogramma.

3 Pen-actie
De IR-pen kent vier acties: klikken, dubbelklikken, rechtsklikken en slepen.
Klikken
Dubbelklikken
Rechtsklikkenn
Slepen

: Tik op een pictogram of menu op het scherm.
: Tik tweemaal op een pictogram of menu op het scherm.
: Tik 1,5 seconden of langer op een pictogram of menu.
: Raak een voorwerp op het scherm aan en versleep dit
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4 Installatie stuurprogramma
Systeemvereisten
Besturingssysteem
- Windows 7, Windows 8, Window 10, Mac.

Hardware
PC-vereisten

VEREISTE
CVE

hoger dan Pentium

RAM

meer dan 512 MB

Harde schijf

meer dan 100MB

USB
Weergave

USB 2,0
Resolutie niet lager dan XGA (1024x768) en niet hoger dan WUXGA
(1920x1200), 16-bits kleuren of meer.

Download het nieuwste D-Point3-stuurprogramma van de lokale vivitek-website.

4.1 Klik op D-Point 3-installatiehulpprogramma

4.2 Selecteer een taal en klik op "OK".

4.3 Het installatievenster verschijnt. Klik op Next(Volgende). Tijdens de
installatie is het aan te raden om andere toepassingen te sluiten.

- 5 -

4.4 Klik op Install (Installeren) waarna de installatie begint.

4.5 Na afloop van de installatie geeft het dialoogvenster dit aan. Klik op
“Finish” (Voltooien).

Na afloop van de installatie
⚫ staat een pictogram voor D-Point 3 op het bureaublad.
⚫ Een installatiemap wordt gemaakt in de C: directory.

Bij het starten van D-Point 3 verschijnt het configuratievenster op het bureaublad om de
configuratie van de D-Point 3 te helpen instellen.

- 6 -

5 Configuratie instellen
5.1 D-Point 3 Configuration (D-Point 3 configuratie)

Modus:
• Penmodus: standaardselectie
• Vingeraanraakmodus: alleen beschikbaar wanneer u werkt met de DT03aanraakmodule. Wanneer u de Vingeraanraakmodus
selecteert, kunt u de pen en vinger simultaan gebruiken.
Optie:
• Plafondmontagemodus: klik hierop als u de projector aan het plafond monteert.
• Modus Scherm achter: de projector wordt geïnstalleerd op het scherm achtersysteem.
Opmerking:
Wanneer de projector op de tafel wordt geplaatst, mag u niet op dit item klikken.
Resolutie: selecteer de projectorresolutie.
Uitlijning: zie D-Point 3 uitlijnen: Alignment view (Uitlijnweergave) op pagina 8.
Kalibratie: Zie D-Point 3 Calibration (D-Point 3 kalibratie) op pagina 9.
Taal selecteren: De standaard taal is dezelfde als de taal van uw besturingssysteem.
Als u de taal wilt wijzigen, klikt u erop en de talenlijst wordt
weergegeven.
Nadat u de voorkeurstaal hebt geselecteerd, sluit het D-Point 3programma af en start u opnieuw.
Informatie: toont de versie van de camerafirmware.
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5.2 D-Point 3 uitlijnen: Alignment view (Uitlijnweergave)
D-Point 3 Alignment : wanneer u op "Alignment View" (Uitlijnweergave) drukt,
wordt het schermbeeld weergeven op de uitlijnweergave zoals weergegeven.

Alignment View (Uitlijnweergave): Klik "Alignment View" (Uitlijnweergave).
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5.3 D-Point 3 Calibration (D-Point 3 kalibratie)
D-Point 3 kent twee soorten kalibratiemethoden: Auto Calibration (automatische
kalibratie) en Manual Calibration (handmatige kalibratie).

Auto Calibration (Automatische kalibratie) : klik op
automatisch wordt uitgevoerd.

waarna de kalibratie

Manual Calibration (Handmatige kalibratie) :
Klik op
waarna het kalibratievenster op het scherm geprojecteerd wordt.
Raak met de IR-pen kort de kalibratiecursor
aan, waarna de volgende cursorlocatie
verschijnt. De gebruiker moet 16 punten aanraken om de kalibratie te voltooien.

Calibration

C ali br at io n
C li ck the cen te r o
f a
cl i br ati on m ar k wit h D- Po int pen unt il w hen nex t c
al ibr at i on mar k appe ar s.
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Calibration

Calibration

Zorg er voor dat u het midden van de gemarkeerde cursor aanraakt, anders wordt deze niet
goed gepositioneerd.

Afhankelijk van de omstandigheden kan Auto Calibration (Automatische Kalibratie) mislukken
of niet nauwkeurig genoeg zijn. Kalibreer in dat geval met de han
Opmerking:
1. Na het voltooien van kalibratie moet u het venster D-Point3-instelling sluiten
voorafgaand aan het gebruik van de interactieve pen als muisfunctie of i-Drawsoftware voor schrijven en annotatie.
2. Voor het verzekeren van de kwaliteit van de interactieve functie, raden wij aan om de
resolutie van het ingangssignaal van de projector op hetzelfde in te stellen als de
resolutie van de projector.
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6 DT03 multi-touch interactieve module (optioneel)
6.1 Accessoires van DT03
DT03 Multi-touch interactieve module is een aanraakzender voor de interactieve
projector van Vivitek. Om de aanraakmodule te gebruiken, controleert u of u de
onderstaande standaard accessoires hebt en volgt u deze handleiding.
a

b

c

QUICKSTARTGUIDE

DT03 multi-touch interactieve
module

Beknopte handleiding

Dummypen met pendoppen x 2

d

e

f

g

Mini-USB-kabel

Uitlijningsmaskers x 2

Polsband x 2

Tape x 2

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

DT03 multi-touch interactieve module
Beknopte handleiding: DT03 gemakkelijk gebruiken.
Dummypen met penpunten: 2 extra penpunten voor dummypen.
Mini-USB-kabel: aansluiten op de voeding van de aanraakmodule.
Uitlijningsmaskers: voor de uitlijning van het lasergordijn.
Polsband x 2
Tape x 2
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6.1.1 VERWISSELBARE PUNTEN installeren

Opmerking:
Houd de penpunt schoon voor betere aanraakprestaties

Draai rechtsom om de
penpunt te ontgrendelen.

Plaats een nieuwe
penpunt en draai linksom
om de penpunt te
vergrendelen.

De vervangende punt is
geplaatst.
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6.1.2 Over DT03 multi-touch interactieve module
Vooraanzicht
Montageopening

Deksel

Linkerschroef

Montageopening

Rechterschroef

Schroef bovenaan

Achteraanzicht

Gebied
bevestigingstape
Attach
tape area

Kop aanraakmodule
Touch
module head
Rechteraanzicht
USB-poort
USB port

Afmetingen

70mm

45mm

201mm
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6.2 Vereiste schermbord
6.2.1 Vorm van schermbord tegenover lasergordijn
Convex schermbord:
middengebied, hoogte lasergordijn is correct maar de lasergordijnhoogte in
het randgebied wordt te hoog.
Schermbord

Het lasergordijn
is te hoog

Lasergordijn

De hoogte van het
lasergordijn is goed

Het lasergordijn
is te hoog

[Horizontale doorsnede gezien vanaf de bovenkant van het schermbord]

Convex schermbord:
als de lasergordijnhoogte wordt aangepast in het midden, wordt het
lasergordijn in het randgebied niet beïnvloed.
De hoogte van het
lasergordijn is goed

Uitgeschakeld
gebied
Als de lasergordijnhoogte wordt aangepast in het randgebied, wordt het
lasergordijn in het middengebied te hoog.

Het lasergordijn is te
hoog

6.2.2 Krommingsvereiste schermbord
Kromming van schermbord moet minder zijn dan 2 mm.
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6.3 DT03 systeemconfiguratie
6.3.1 Balkschermpositie
Opening tussen zijkanten/onderkant van balkscherm en framerand moet
groter zijn dan 50 mm.

7 0-10 0m m

Middellijn
Ce nte rvan
lineaanraakgebied
of tou ch a re a

Dt 0 3 aanraakmodule
to uch m od ule
DT03
Frame
Fra m e

Su rfa ce
Oppervlak
Aanraakgebied
To uch a re a

5 0m m
50 mm
#

50m m

Item

Specificatie

1

Horizontale positie

Middellijn van balkscherm.

2

Verticale positie

Plafondmontage: bovenzijde van het scherm met opening.
Tafelmontage: onderzijde van het scherm met opening.

3

Opening

Min: 70mm, max: 100mm.

4

Stand

5

Aanraakgebied

Kop van lasermodule moet naar het aanraakscherm
gericht zijn.
Min: 65”, max: 100” (zonder storing van externe
verlichting)
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6.3.2 Montagemethode van DT03 multi-touch interactieve module
2 methoden:
Installeer de kleefband op de achterzijde van de DT03 multi-touch interactieve
module.

Volg de bovenstaande instructies om de DT03 op het scherm te plaatsen.

Opmerking:
(dikte: 1mm) is aanbevolen.

Draai de voorklep om.
Bevestig de DT03 aan de muur met behulp van de schroeven.
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6.3.3 DT03 aansluiten
DT03 aansluiten
Gebruik de USB-kabel om de DT03 aan te sluiten voor stroomtoevoer. Er zijn
drie manieren voor het aansluiten van de DT03.
De DT03 aansluiten op de projector (aanbevolen)

Opmerking:
USB type-A-stroom is beschikbaar voor bepaalde projectormodellen.

DT03 aansluiten op de computer

Let op:
de USB-stroom kan onstabiel zijn in de volgende omstandigheden:
⚫

de netstroom loskoppelen

⚫

alle USB-poorten zijn bezet

DT03 aansluiten op de 5V USB-adapter is niet toegelaten.

Let op:
Het opladen van het apparaat via een adapter is niet aanbevolen en kan de
aanraakmodule beschadigen.
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6.4 Kenmerken lasergordijn
6.4.1 Ventilatorhoek van lasergordijn
Lasergordijn dekt 180 graden en vormt een lasergordijn.
Het lasergordijn is perfect vlak en heeft een dikte van 2 mm.
Lasergordijn
Laser
Curtain

6.4.2 Lasergordijnpositie op schermbord
Het lasergordijn mag niet in contact komen met het scherm en de hoogte moet
voldoende laag zijn.

Lasergordijn
Schermbord

Opening
Hoogte

Let op:
Het gebruik van andere bedieningselementen, instellingen of procedures dan hier zijn
opgegeven, kan de oorzaak zijn van blootstelling aan gevaarlijk laserlicht.
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6.4.3 Uitlijningsprincipe lasergordijn
Rol-/hoogte/niveaubesturing van lasergordijn

Schroef Top
bovenaan
screw
Left screw
Linkerschroef

Rechterschroef
Right screw

Knop 1: Hoogtebesturing / knop 2, knop 3: rolbesturing
knop
Knob11

knop 3
Knob3

knop
2
K nob2

Hoogtebesturing
Draai knop 1 rechtsom om het lasergordijn omhoog te laten gaan, zoals de
onderstaande afbeelding. Als u knop 1 linksom draait, gaat het lasergordijn
omlaag

Rolbesturing
draai knop 2 linksom zodat de linkerzijde van het lasergordijn omhoog gaat.

draai knop 3 linksom zodat de rechterzijde van het lasergordijn omhoog
gaat.

Niveaubesturing
draai knop 2 en knop 3 linksom zodat het niveau van het lasergordijn
omhoog gaat.
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6.5 Uitlijning lasergordijn
6.5.1 Uitlijningsweergave van lasergordijn
Voer de functie "Alignment View" (Uitlijningsweergave) uit onder "Pen mode"
(Penmodus). (*)

*: Voer de automatische of handmatige kalibratie in "Pen mode" (Penmodus) uit voordat u de
DT03 multi-touch interactieve module instelt.
Uitlijningsweergave

Sluit de USB-kabel voor DT03 aan
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6.5.2 Het uitlijningsmasker gebruiken
Vorm uitlijningsmasker
Onderste reflector

Bovenste reflector

Montagepositie van uitlijningsmarkering:
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6.5.3 Uitlijningsproces lasergordijn
Draai eerst langzaam aan knop 1 tot u de reflectielijn ziet zoals in de
onderstaande afbeelding

Draai dan knop 2/3 overeenkomstig om de reflectielijn horizontaal te maken en
dichtbij de lasermodule te plaatsen.

Draai langzaam aan knop 1 tot u een wit reflectiepunt van de uitlijningsmarkering
ziet.
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Draai tot slot knop 1 linksom en stop wanneer u twee witte reflectiepunten van de
uitlijningsmarkering ziet.

Schakel naar de "Finger Touch mode" (Vingeraanraakmodus) van de
pc/notebook en begin met het gebruik van de vingeraanraakfunctie.
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7 Specificaties
Aanraakmodule
Modelnaam

DT03

Bedrijfsspanning

4,8~5,2V

Stroomverbruik

Max 500mA

USB-type (voeding)

Mini USB B-type

Voedingsbron

Voeding via USB-aansluiting of 5V adapter

Golflengte

940nm ± 10nm

Ventilatorhoek

Max : 180° (1 laserbundel)

Bereik rolbesturing

Max 4°

Bereik hoogtebesturing

Max 9°

Veiligheid

Klasse 1

Afmetingen

201mm x 70mm x 45mm

Gewicht

240g (met omslag)

Algemene functie
Multipen-ondersteuning

Maximaal 10 aanraakpunten (pen/vinger)

Responstijd

0,016 sec

Vernieuwingsfrequentie

60 beelden/sec

Kalibratie

16 punten automatisch/handmatig

Kalibratie dubbel scherm Ja
USB-kabelafstand

Max. 5 meter (USB-kabel + repeaterkabel 5
meter)
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8 Probleem oplossen
8.1 Werkt niet als muis en kan niet tekenen bij verbinding met een
computer
⚫ Is de configuratie goed ingesteld?
Breng de volgende instellingen aan om een koppeling te maken met de functies van
de computer.
- Projectortype instellen: Short throw of Ultra short throw in het configuratiemenu.
- Montage-type van de projector instellen: normaal of plafond in het
configuratiemenu.
⚫ De projector is niet correct aangesloten op de computer.
- Controleer de aansluiting van de USB-kabel. Mogelijk kunt u het probleem
oplossen door
de USB-kabel opnieuw aan te sluiten.
⚫ Als u een notebook-computer gebruikt waarvan de accu bijna leeg is, werkt de USBpoort mogelijk niet meer en kunt u geen USB-apparaten gebruiken.
- Sluit de computer aan op een wisselstroomvoeding.

8.2 Het bericht en de fout treden op in de interactieve functie.
⚫ Er is een fout opgetreden in de interactieve functie.
- Neem contact op met uw leverancier.

8.3 De IR-pen werkt niet
⚫ Zorg dat er geen hindernissen zijn tussen de IR-pen en de projector.
- Verwijder het obstakel. Blokkeer het signaalpad ook niet door voor het
projectiescherm te staan.
⚫ Het signaal stoort met andere zaken zoals een lichtbron die infrarode stralen afgeeft.
- Gebruik geen infrarood afstandsbediening of microfoon in dezelfde ruimte omdat
de IR-pen dan gestoord wordt. Schakel het storende apparaat uit.
⚫ De batterij is bijna leeg.
- Vervang de batterij.
⚫ De omgeving is te licht.
- Voorkom dat krachtig licht op het geprojecteerde beeld of op de ontvanger van de
interactieve functie op de projector schijnt.
⚫ Is de pen correct gekalibreerd?
- Kalibreer de pen als u de IR-pen voor het eerst gebruikt zodat de projector de
positie van de pen goed herkent. Kalibreer de pen verder opnieuw als u
afwijkingen in de positionering opmerkt.

8.4 De aanwijzer gaat niet naar de volgende positie
⚫ Informatie van het projectiescherm wordt niet goed ontvangen als gevolg van andere
zaken, zoals een lichtbron die infrarode straling afgeeft.
- Verwijder het apparaat uit de buurt van de projector of verwijder de projector uit de
buurt van het apparaat.
⚫ Informatie van het projectiescherm wordt mogelijk niet goed ontvangen als de projector
te dicht bij het scherm staat.
- Controleer de positie van de projector.

8.5 De cursor beweegt automatisch.
⚫ De IR-pen is uitgeschakeld door een instabiele omgeving zoals een lichtbron die
infrarode straling afgeeft.
- Verplaats de projector of schakel de storingsbron uit.
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