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Obecná výstraha 

Interaktivně využívaná přesně navržená optická jednotka. Nezakrývejte kameru se 
zrcátkem. Interaktivní funkce využívá infračervené světlo 940 nm. Při využití této funkce 
dejte prosím pozor na níže uvedené. 

Co dělat: 

 Zajistěte, aby na přijímač interaktivní kamery ani na projekční plochu nesvítilo silné 
světlo ani slunce. 

 Projektor instalujte tak, aby přijímač interaktivn kamery nebyl poblíž zářivek. 

 Interaktivní kamera může být rušena elektromagnetickým vyzařováním okolních 
zařízení (např. elektromotorů nebo transformátorů). 

 Přední plochu přístroje v místě přijímače pravidelně čistěte, aby nebyl přenos signálu 
narušován prachem.  

 K čištění přední plochy používejte pouze hadřík a prostředek určený k mytí skel.  
 

Co nedělat: 

 Přijímač interaktivní kamery nesmí být přelepován ani přemalován. 

 Používejte infračervený dálkový ovladač nebo infračervený mikrofon ve stejné místnosti, 
jinak IR pero nemusí fungovat správně. 

 Nesahejte na přístroj vlhkýma rukama, neinstalujte ve vlhku. IR pero není vodotěsné. 

 Nedržte IR pero za špičku, zabraňte poškození této části. Jinak hrozí nesprávná funkce 
IR pera. 

 Při psaní na IR pero netlačte silou. Stačí lehký dotek a tah, jako byste na tabuli psali 
značkovačem.  

 IR pero chraňte před pádem. Jde o precizní výrobek.  

 Při využití korekce lichoběžníkového zkreslení může dojít k omezení interaktivní funkce. 

 Při nastavení režimu výbojky “Eco (Eko)” může dojít k nesprávné funkci “Auto 
Calibration (Autokalibrace” D-Point 3. 
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1 Příslušenství D-Point 3 
 

D-Point 3 je interaktivní tabule zabudovaná v projektoru. V zájmu správného použití 
přístroje D-Point 3 se seznamte s příslušenstvím a dodržujte pokyny uvedené v této 
příručce.  
 
V krabici s projektorem naleznete následující příslušenství. 
Pozn.: V krabici s pery najdete položky “c”, “d” a “e”. 

 

a b c d 

   
 

 
a. USB kabel: Typ A na mini USB, k připojení projektoru k PC. 
b. IR pero: IR pero je bezdrátová myš ve stylu pera. Před použitím pera správně vložte 

baterie. 
c. Baterie: AAA (mikrotužková). 
d. Náhradní hroty: v dodávce jsou 4 náhradní hroty  

 

Výstraha: 
při vkládání baterií do IR pera dodržte značky polarity. 

 

1. Používejte pouze baterie AAA (doporučujeme alkalické). 
 
2. Použité baterie likvidujte dle místních předpisů.  
 
3. Pokud nebudete D-Point 3 delší dobu používat, vyjměte baterie. 
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1.1 Instalace VÝMĚNNÝCH HROTŮ 

Pevně sevřete a silou vytáhněte hrot. 

 

Zasuňte zpět na místo nový hrot, až 
zacvakne. 

 

Výměna hrotu je dokončena. 
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2 Připojení projektoru k PC 
 

Projektor připojte k PC dodávaným USB kabelem. Konektor mini USB patří do 
konektoru MINI USB na projektoru, druhý konec připojte k PC.  

 

 
 

Pozn.: 
1. V dodávaném příslušenství je pětimetrový USB kabel. Pokud potřebujete delší 

připojení, použijte USB opakovací kabel. 
2. Nepřipojujte projector k PC bez instalace ovladače D-Point 3. 

 
 
 

3 Funkce pera 
 
 

IR pero podporuje čtyři funkce: kliknutí, dvojité kliknutí, kliknutí pravým tlačítkem a 
tažení.  

 
Kliknutí   : dotkněte se ikony nebo nabídky v obrazu. 
Dvojité kliknutí  : dotkněte se dvakrát ikony nebo nabídky v obrazu. 
Kliknutí pravým tlačítkem : dotkněte se ikony nebo nabídky na 1,5 s nebo déle. 
Tažení   : dotkněte se objektu v obrazu a táhněte 
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4 Instalace ovladače 

Systémové požadavky 

Operační systém 

-   Windows 7, Windows 8, Window 10, Mac. 

Hardware 

Požadavky na PC 

 POŽADAVKY 

Procesor lepší než Pentium 

Paměť více než 512 MB 

Pevný disk více než 100 MB 

USB USB 2.0 

Zobrazení 
Nejméně XGA (1024x768) a nejvíce WUXGA (1920x1200), nejméně 
16bitové barvy. 

 
Stáhněte si nejnovější ovladač D-Point3 z místního webu společnosti vivitek.  

4.1 Kliknutím na D-Point 3 nainstalujte ovladač  

 

4.2 Vyberte jazyk a klikněte na “OK”.  

 

4.3 Zobrazí se instalační okno. Klikněte na "Next" (Další). Doporučujeme 
před instalací ukončit ostatní aplikace. 
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4.4 Klikněte na "Install" (Instalovat), spustí se instalace. 

   
 

 

4.5 Po dokončení instalace se zobrazí okno s potvrzením. Klikněte na 
"Finish" (Dokončit).  

 

 
 
Po dokončení instalace: 

 
⚫ na ploše budete mít ikonu D-Point 3. 
⚫ Na disku C: vznikne instalační složka. 

 

     
 

 
 

Při spuštění D-Point 3 se na ploše zobrazí okno napomáhající při konfiguraci D-Point 3 
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5 Nastavení konfigurace 
 

5.1 Konfigurace D-Point 3 
 

 

 
 
 

Mode: Mode (Režim): 
• Pen Mode (Režim pera): Výchozí výběr 

• Finger Touch Mode (Režim dotyku prstem): K dispozici pouze s dotykovým 

modulem DT03 Touch. Když je vybrán režim dotyku prstem, 
lze pero a prst používat souběžně. 

Option (Volba): 
• Ceiling Mount Mode (Režim stropní instalace): Klikněte, pokud instalujete 

projektor na strop.  
• Rear Screen Mode (Režim zadní obrazovky): Projektor je nainstalován v systému 

zadní obrazovky. 
Poznámka： 

Když je projektor umístěn na stole, neklikejte na tuto položku. 
 

Resolution (Rozlišení): Vyberte rozlišení projektoru. 
Alignment (Zarovnání): Viz D-Point 3 Alignment (Nast. polohy D-Point): Alignment 
View (Zobrazení zarovnání) na stránce 8. 
Calibration (Kalibrace): Viz D-Point 3 Calibration (Kalibrace D-Point 3) na stránce 9. 
Select Language (Vybrat jazyk): Výchozí jazyk je stejný, jako jazyk vašeho operačního 

systému. Chcete-li změnit jazyk, kliknutím na zobrazte seznam 
jazyků. 
Po výběru upřednostňovaného jazyka ukončete program D-
Point 3 a znovu jej spusťte. 

Information (Informace): Zobrazuje verzi firmwaru kamery. 
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5.2 D-Point 3 Alignment (Nast. polohy D-Point): Alignment View 
(Zobrazení zarovnání) 

 
D-Point 3 Alignment : Kliknutím na položku „Alignment View“ (Zobrazení 
zarovnání) se promítaný obraz zobrazí v zobrazení zarovnání (viz obrázek). 

 

 
 

Alignment View (Zobrazení zarovnání): Kliknutím na “Alignment View” (Zobrazení 
zarovnání).  
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5.3 D-Point 3 Calibration (Kalibrace D-Point 3) 
 

D-Point 3 nabízí dva způsoby kalibrace, Auto Calibration (Automatická) a Manual 
Calibration (Ruční).  

 

 
 

Auto Calibration (Automatická) : klikněte na  a spustí se automatická 
kalibrace.  
 

 
 
Manual Calibration (Ruční) :  

klikněte na  a na plátně se objeví kalibrační obrazec.  
 Krátce se dotkněte IR perem kalibrační značky , zobrazí se další místo, kam máte 

kliknout. Postupně kliknete na 16 bodů a tím bude kalibrace dokončena.  
 

Calibration

C ali br at io n

C li ck the cen te r  of  cal i br ati on m ar k wit h D- Po int  pen unt il w hen nex t  cal ibr at i on mar k appe ar s.
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Calibration Calibration

 

        

 
Vždy klikněte na střed značky, jinak nemusí být poloha zkalibrována správně. 
 
 
 
 

 
 

 
Note： 

1. Před použitím interaktivního pera jako funkce myši nebo softwaru i-Draw pro psaní a 
anotaci prosím po dokončení kalibrace zavřete okno s nastavením D-Point3. 

2. Pro zajištění kvality interaktivní funkce doporučujeme nastavit stejné rozlišení 
vstupního signálu projektoru, jako je rozlišení projektoru. 

 
 

V závislosti na okolnostech může AutoCalibration (automatická kalibrace) selhat nebo nemusí  
být dost přesná. V tomto případě proveďte ruční kalibrac. 
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6 Multidotykový interaktivní modul DT03 (volitelný) 

6.1 Příslušenství DT03 
Multidotykový interaktivní modul DT03 je dotykový vysílač pro interaktivní 
projektor Vivitek. Chcete-li tento dotykový modul používat, seznamte se se 
standardním příslušenstvím níže a postupujte podle této příručky. 

a b c 

 

QUICKSTARTGUIDE 

 
 

Multidotykový interaktivní 
modul DT03 

Stručná příručka Slepé pero s hroty x 2 

d e f g 

    

Kabel mini USB Zarovnávací šablony x 2 Náramek x 2 Páska x 2 

a. Multidotykový interaktivní modul DT03 

b. Stručná příručka: snadné používání DT03. 
c. Slepé pero s hroty: 2 hroty navíc pro slepé pero. 

d. Kabel mini USB: Slouží k napájení dotykového modulu. 

e. Zarovnávací šablony: Pro zarovnání laserového závěsu. 

f. Náramek x 2 

g. Páska x 2 
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6.1.1 Instalování VYMĚNITELNÝCH HROTŮ 

 

Poznámka: 
Pro zajištění lepšího doteku udržujte hrot pera v čistotě 

Uvolněte hrot pera po 
směru hodin. 

 

Nasaďte nový hrot pera a 
zajistěte proti směru 
hodin. 

 

Sestavte náhradní hrot. 
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6.1.2 Popis multidotykového interaktivního modulu DT03 

Pohled zepředu 

 
 

Pohled zezadu 
Attach tape area

Touch module head  
 

Pohled zprava 

USB port

 
 

Rozměry 

201mm

7
0
m

m

45mm

 

Montážní otvor 

Levý šroub 

Horní šroub 

Montážní otvor 

Pravý šroub 

Kryt 

Plocha s lepící páskou 

Hlava dotykového modulu 

Port USB 
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6.2 Požadavky na promítací plochu 

6.2.1 Tvar promítací plochy vs laserový závěs 

Konvexní promítací plocha: 

Střed plochy, výška laserového závěsu je správná, ale okrajová část výšky 
laserového závěsu je příliš vysoko. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

[Vodorovný sekční pohled od horního okraje promítací plochy] 
 
 

Konkávní promítací plocha:  

Pokud je výška laserového závěsu upravena uprostřed, okrajová část 
laserového závěsu se neprojeví. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud je výška laserového závěsu upravena v okrajové části, středová část 
výšky laserového závěsu bude příliš vysoko.  
 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.2 Požadavky na zakřivení promítací plochy  
Zakřivení promítací plochy musí být menší než 2 mm. 

Promítací plocha Laserový závěs 

Deaktivovaná 
část 

Laserový závěs je 
příliš vysoko 

Laserový závěs 
je příliš vysoko 

Výška laserového 
závěsu je dobrá 

Výška laserového 
závěsu je dobrá 

Laserový závěs je 
příliš vysoko 
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6.3 Konfigurace systému DT03 

6.3.1 Poloha promítaného obrazu 

Mezera mezi bočními stranami/dolní stranou promítaného obrazu a okrajem 
promítací plochy musí být větší než 50 mm. 
 

Cente r line  of tou ch a rea

Dt 30 to uch mod ule

Frame

Su rface

To uch a rea

7 0-10 0mm

5 0mm

50 mm 50mm  
 

# Položka Technické údaje 

1 Horizontální pozice Středová osa promítací plochy. 

2 Vertikální pozice 
Umístění na stropě: Horní okraj plochy s mezerou. 
Umístění na stole: Dolní okraj plochy s mezerou. 

3 Mezera Min.: 70 mm, max.: 100 mm. 

4 Orientace 
Hlava laserového modulu musí směřovat k dotykové 
ploše. 

5 Dotyková plocha Min.: 65”, max.: 100” (bez rušení okolním osvětlením) 

 

Středová osa dotykové plochy 

Dotykový modul DT03 

Rámeček 

Povrch 

Dotyková plocha 
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6.3.2 Způsob montáže multidotykového interaktivního modulu DT03 

2 způsoby montáže: 

Nalepte lepící pásku na zadní stranu multidotykového interaktivního modulu 
DT03.  

 

Podle výše uvedených pokynů umístěte DT03 na promítací plochu.  

 

Poznámka: 
(tloušťka: 1 mm) doporučeno. 

Vyklopte přední kryt. 

Připevněte DT03 šrouby ke stěně. 
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6.3.3 Zapojení DT03 

Zapojení DT03 
 

Pomocí kabelu USB připojte DT03 k napájení. Existují tři způsoby připojení 
DT03. 

Připojte DT03 k projektoru (doporučeno) 

 

Poznámka: 
Pro vybraný model projektoru je k dispozici napájení prostřednictvím rozhraní USB typ A. 

 
Připojte DT03 k počítači 

 

 Upozornění: 
Napájení USB může být za následujících podmínek nestabilní: 

⚫ při odpojení střídavého napájení 

⚫ když jsou využity všechny porty USB 

 
Připojení DT03 k adaptéru 5V USB není dovoleno. 

 

 Upozornění: 
 Nedoporučujeme napájet zařízení adaptérem, protože by mohlo dojít k poškození 
dotykového modulu. 



 

 - 18 - 

6.4 Vlastnosti laserového závěsu 

6.4.1 Zorný úhel laserového závěsu 
Laserový závěs pokrývá 180 stupňů a vytváří laserový závěs. 
Laserový závěs je ideální rovina o tloušťce 2 mm.  
 

Laser Curtain

 
 

6.4.2 Umístění laserového závěsu na promítací ploše  
Laserový závěs se nesmí dotýkat promítací plochy a musí být umístěn 
dostatečně nízko. 
 

 

 

 Upozornění: 
Nedodržením pokynů pro používání, nastavení nebo postupů uvedených v tomto dokumentu 
může dojít vystavení nebezpečnému laserovému světlu. 

 

Laserový závěs 

Laserový závěs 

Promítací plocha 

Mezera 

Výška 
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6.4.3 Princip zarovnání laserového závěsu 

Ovládání posouvání/náklonu/výšky laserového závěsu 

Top screw

Left screw Right screw

 

Knoflík 1: Ovládání náklonu / Knoflík2, Knoflík3 : Ovládání posouvání  

Knob1

Knob2 Knob3  

Ovládání náklonu  

Otáčením knoflíku 1 po směru hodin se laserový závěs zvedá podle 
následujícího obrázku. Otáčením knoflíku 1 proti směru hodin laserový závěs klesá 

 

Ovládání posouvání:  

Otáčením knoflíku 2 proti směru hodin se zvedá levá strana laserového 
závěsu. 

 

Otáčením knoflíku 3 proti směru hodin se zvedá pravá strana laserového 
závěsu.  

 

Ovládání výšky  

Otáčením knoflíku 2 a knoflíku 3 proti směru hodin se úroveň laserového 
závěsu zvedá.  

 

Pravý šroub 

Horní šroub 

Levý šroub 

Knoflík1 

Knoflík2 Knoflík3 
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6.5 Zarovnání laserového závěsu 

6.5.1 Obrazec zarovnání laserového závěsu 
Přejděte na funkci „Alignment View“ (Obrazec zarovnání) v části „Pen mode“  
(Režim pera). (*) 

 

*: Před nastavením multidotykového interaktivního modulu DT03 proveďte automatickou 
nebo ruční kalibraci „Pen mode“ (režimu pera). 

Obrazec zarovnání 

 

Připojte kabel USB pro DT03 
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6.5.2 Použití zarovnávací šablony 

Tvar zarovnávací šablony 

 

 
Umístění zarovnávací šablony: 

 

 
 

Dolní reflektor 

Horní reflektor 
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6.5.3 Postup zarovnání laserového závěsu 
Nejdříve pomalu otáčejte knoflík 1, dokud se nezobrazí reflexní čára (viz obrázek 
níže) 

  
 

Potom otáčejte knoflíky 2/3 tak, aby byla reflexní čára vodorovná a v blízkosti 
laserového modulu.  

 
Pomalu otáčejte knoflíkem 1, dokud se nezobrazí jeden bílý reflexní bod 
zarovnávací šablony 
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Nakonec otáčejte knoflíkem 1 proti směru hodin, dokud se nezobrazí dva bílé 
reflexní body zarovnávací šablony 

 
 

Přepněte „Finger Touch mode“ (Prstový dotykový režim) z počítače/notebooku 
a začněte používat funkci prstového dotykového ovládání. 

 

 
 
 
 

 



 

 - 24 - 

7 Specifikace 
 

Dotykový modul 

Název modelu DT03 

Provozní napětí 4,8 – 5,2 V 

Příkon Max. 500mA 

Typ USB (napájení) Mini USB typ B 

Zdroj napájení Napájení USB konektorem nebo adaptérem 5V 

Vlnová délka 940 nm ± 10 nm 

Zorný úhel diváků Max.: 180° (1 laserový paprsek) 

Rozsah ovládání posunu Max. 4° 

Rozsah ovládání náklonu Max. 9° 

Bezpečnost Třída 1 

Rozměry 201mm x 70mm x 45mm 

Hmotnost 240 g (s krytem) 

 
 

Obecné funkce 

Podpora více per Až 10 body dotyku (pero/prst) 

Doba odezvy 0,016 s 

Obnovovací frekvence 60 snímků/s 

Kalibrace Automatická / ruční 16bodová 

Kalibrace dvou 
promítacích ploch 

Ano 

Délka kabelu USB 
Max. 5 metrů (2 metrů kabelu USB + 
opakovač) 



 

 - 25 - 

8 Řešení potíží 
8.1 Zařízení po připojení k počítači nefunguje jako myš a neumožňuje 

kreslení 

⚫ Je správně zkonfigurováno? 

Proveďte následující nastavení související s funkcemi počítače. 

- Nastavte typ projektoru - vyberte z nabídky konfigurace projektor s krátkou nebo 
velmi krátkou projekční vzdáleností. 

- Nastavte typ montáže projektoru - vyberte Normal (Normální) nebo Ceiling mount 
(Pod stropem). 

⚫ Projektor není správně připojen k počítači. 

- Zkontrolujte připojení USB kabelu. Možná se podaří problém vyřešit  
odpojením a připojením USB kabelu. 

⚫ Pokud používáte notebook a jeho baterie je téměř vybitá, může USB port přestat 
fungovat a poté se mohou USB zařízení stát nefunkčními. 

- Připojte počítač k napájecímu zdroji. 

8.2 Chybové hlášení při použití interaktivní funkce.  

⚫ Při použití interaktivní funkce došlo k chybě 

- Kontaktujte prodejce. 

8.3 IR pero nefunguje  

⚫ Zkontrolujte, zda mezi IR perem a projektorem není překážka. 

- Odstraňte překážku. Vyhněte se také tomu, abyste při stání před plátnem blokovali 
signál svým tělem. 

⚫ Signál je možná rušen jinými zařízeními, například svítidlem, které vydává infračervené 
světlo. 

- Nepoužívejte infračervený dálkový ovladač nebo infračervený mikrofon ve stejné 
místnosti, jinak IR pero nemusí fungovat správně. Vypněte zařízení, které ruší. 

⚫ Vybitá baterie. 

- Vyměňte baterii.  

⚫ Příliš silné okolní osvětlení. 

- Zabraňte dopadu silného světla na plátno a na přijímač interaktivní funkce 
projektoru. 

⚫ Byla správně provedena kalibrace pera? 

- Při prvním použití IR pera proveďte kalibraci, aby projektor správně rozpoznával 
jeho pozici. Kalibraci opakujte vždy, když si všimnete nepřesnosti detekce pozice 
pera. 

8.4 Kurzor se nepřesune na další kalibrační značku 

⚫ Informace z plátna nejsou správně přijímány, příčinou může být rušení z okolí, 
například svítidlo, které vydává infračervené světlo. 

- Přemístěte zařízení dále od projektoru nebo projektor dále od zařízení. 

⚫ Informace z plátna nejsou také správně přijímány, pokud je projektor příliš blízko k 
plátnu. 

- Zkontrolujte pozici projektoru. 

8.5 Kurzor se pohybuje sám od sebe.  

⚫ IR pero nefunguje správně v důsledku rušení z okolí, například svítidlem, které vydává 
infračervené světlo. 

- Přemístěte projektor nebo vypněte zařízení, které ruší. 
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