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Yleinen huomautus  

Interaktiivisuutta hyödyntävä tarkkuusmuotoiltu optinen laite. Ä lä peitä peilikameraa. 
Interaktiivinen toiminto toimii 940 nm:n infrapunatiedonsiirrolla. Huomioi seuraavat 
tärkeät seikat käyttäessäsi tätä toimintoa. 

Tee näin: 

 Varmista, ettei voimakas valo tai auringonpaiste osu interaktiivisen kameran 
vastaanottimeen tai projisointitasolle. 

 Asenna projektori niin, ettei interaktiivinen kamera ole liian lähellä loistelamppuja. 

 Interaktiivinen kamera saattaa ottaa häiriötä lähellä olevien laitteiden (esim. 
sähkömoottorit ja muuntajat) sähkömagneettisesta häiriöstä. 

 Puhdista interaktiivisen kameran etupinta säännöllisesti, jotta etupinnan pöly ei vaikuta 
syöttösäteeseen.  

 Käytä etupinnan puhdistamiseen vain lasin puhdistukseen tarkoitettua liinaa ja 
puhdistusnestettä.  

 

Ä lä: 

 Väritä tai kiinnitä tarroja interaktiivisen kameran vastaanottimen kanteen. 

 Käytä infrapunakaukosäädintä tai infrapunamikrofonia samassa huoneessa, koska 
infrapunakynä voi mennä epäkuntoon. 

 Käytä laitetta märin käsin tai paikoissa, joissa se voi kastua. Infrapunakynä ei ole 
vedenpitävä. 

 Pidä kiinni infrapunakynän kärjestä ja varmista, ettei tämä osa vahingoitu. 
Infrapunakynä ei muuten ehkä toimi. 

 Paina infrapunakynää voimakkaasti kirjoittaessasi. Säilytä vain tasainen kosketus aivan 
kuin piirtäisit tussilla esitystaululle.  

 Pudota infrapunakynää. Infrapunakynän kärki on valmistettu tarkkuustyönä.  

 Käytä trapetsikorjausta, se voi huonontaa interaktiivisen toiminnon suorituskykyä. 

 Aseta lampputilaa "Virransäästö"-tilaan, se voi aiheuttaa D-Point 3 "Automaattisen 
kalibroinnin" epänormaalia toimintaa. 
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1 D-Point 3:n lisälaitteet 
 

D-Point 3 on projektoriin sisäänrakennettu interaktiivinen esitystaulu. Käyttääksesi  
D-Point 3:ta oikein, etsi välttämättömät lisälaitteet ja toimi tämän käyttöoppaan ohjeiden 
mukaisesti.  
 
Projektorin pakkauksesta löytyvät seuraavat lisälaitteet. 
Huomautus: Kynärasiaan sisältyy "c", "d" ja "e". 

 

a b c d 

   
 

 
a. USB-kaapeli: Tyyppi A - mini-USB-kaapeli projektorin liittämiseen tietokoneeseen. 
b. Infrapunakynä: Infrapunakynä on kynätyyppinen langaton hiiri. Ennen kynän käyttöä, 

aseta paristot oikein paikoilleen. 
c. Paristo: AAA-koon paristo. 
d. Ylimääräinen kynänkärki: Toimitukseen sisältyy 4 ylimääräistä kynänkärkeä  

 

Vaara: 
Asettaessasi infrapunakynään paristoja, varmista että niiden napaisuus on merkintöjen 
mukainen. 

 

1. Käytä ainoastaan AAA-paristoja (Alkali-paristot ovat suositeltavia). 
 
2. Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti.  
 
3. Poista paristot, kun D-Point 3:ta ei käytetä pitkään aikaan. 
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1.1 VAIHDETTAVIEN KÄ RKIEN asentaminen 

Purista lujasti ja pakota vetämällä kärki 
irti. 

 

Asenna uusi kynänkärki niin, että 
tunnet sen naksahtavan paikalleen. 

 

Kärjen vaihto valmis. 
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2 Projektorin liittäminen tietokoneeseen. 
 

Liitä projektori tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla. Liitä mini-USB 
projektorin MINI USB -liitäntään ja toinen pää tietokoneeseen.  

 

 
 

Huomautus: 
1. 5 metrin USB-kaapeli sisältyy lisälaitteisiin. Jos yli 5 metrin USB-kaapelipituus on 

tarpeen, käytä USB-jatkokaapelia kaapelipituuden lisäämiseksi. 
2. Ä lä liitä projektoria tietokoneeseen D-Point 3-ohjaimen asennuksen aikana. 

 
 
 

3 Kynän toiminta 
 
 

Infrapunakynässä on neljä toimintaa: napsautus, kaksoisnapsautus, oikea painike ja 
vetäminen.  

 
Napsauta  : Kosketa kuvaketta tai valikkoa näytöllä. 
Kaksoisnapsauta : Kosketa kahdesti kuvaketta tai valikkoa näytöllä. 
Oikean painikkeen napsauttaminen : Kosketa kuvaketta tai valikkoa 1,5 sekuntia tai 
pitempään. 
Vedä  : Kosketa ja vedä kohdetta näytöllä 
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4 Ohjaimen asennus 

Järjestelmävaatimukset 

Käyttöjärjestelmä 

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

Laitteisto 

Tietokonevaatimukset 

 VAATIMUS 

Keskusyksikkö korkeampi kuin Pentium 

RAM-muisti yli 512 Mt 

Kiintolevy yli 100 Mt 

USB USB 2.0 

Näyttö 
Resoluutio vähintään XGA (1 024 x 768) tai enintään WUXGA (1 920 x 1 
200), näyttöväri 16-bittinen väri tai suurempi. 

 
Lataa uusin D-Point3-ohjain vivitekin paikalliselta verkkosivustolta.  

4.1 Napsauta D-Point 3:n asennusohjainta  
 

 
 

4.2 Valitse kieli ja napsauta "OK".  
 

 
 

4.3 Asennus-valintaikkuna tulee näkyviin. Napsauta Next (Seuraava). On 
suositeltavaa sulkea muut sovelluksen asennuksen ajaksi. 
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4.4 Aloita napsauttamalla Install (Asenna). 

   
 

4.5 Valintaikkuna ilmoittaa, kun asennus on valmis. Napsauta "Finish" 
(Valmis).  

 
 

Kun asennus on valmis, 
 

 D-Point 3-kuvake luodaan työpöydälle. 
 Asennuskansio luodaan C: -hakemistoon. 

 

     
 

 
 

 

Kun D-Point 3 käynnistetään, määritysikkuna tulee näkyviin työpöydälle avuksi D-Point 3-
määrityksen asettamisessa. 
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5 Määritysasetus 
 

5.1 D-Point 3-määritys  
 

 
 

Tila: 

• Kynätila: Oletusvalinta 

• Sormella kosketus -tila: Käytettävissä vain, kun käytetään DT03-

kosketusmoduulilla. Kun valitaan Sormella kosketus -tila, 
kynää ja sormea voi käyttää samanaikaisesti. 

Valinta: 

• Kattokiinnitystila: Napsauta, jos kiinnität projektorin kattoon. 

• Heijastus takaapäin -tila: Projektori on sijoitettu valkokankaan taakse. 

Huomautus： 

Kun projektori on sijoitettu pöydälle, älä napsauta tätä kohdetta. 
 

Resoluutio: Valitse projektorin resoluutio. 
Kohdistus: Katso D-Point 3 Alignment (Kohdistusnäkymä) sivulla 8. 
Kalibrointi: Katso D-Point 3 Calibration 9. 
Valitse kieli: Oletuskieli on sama kuin käyttöjärjestelmäsi kieli. Jos haluat muuttaa kieltä, 

napsauta sitä, kieliluettelo tulee näkyviin. 
Valittuasi haluamasi kielen, poistu D-Point 3 -ohjelmasta ja 
käynnistä uudelleen. 

Tiedot: Näyttää kameran laiteohjelmistoversion.  
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5.2 D-Point 3 Alignment (D-Point 3-kohdistus): Alignment View 
(Kohdistusnäkymä) 

 
D-Point 3 Alignment : Kun napsautat "Kohdistusnäkymä"-valintaa, näyttökuva 
näytetään kohdistusikkunassa, kuten kuvassa. 

 

 
 

Alignment View (Kohdistusnäkymä): "Alignment View" (Kohdistusnäkymä) -
valintaa napsautetaan.  
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5.3 D-Point 3 Calibration (D-Point 3-kalibrointi) 
 

D-Point 3 tarjoaa kaksi kalibrointimenetelmää, Auto Calibration (Automaattinen 
Kalibrointi) ja Manual Calibration (Manuaalinen Kalibrointi).  

 

 
 

Auto Calibration (Automaattinen kalibrointi): napsauta , kalibrointi käynnistyy 
automaattisesti.  
 

 
 

Manual Calibration (Manuaalinen kalibrointi):  

Napsauta , kalibrointi-ikkuna projisoidaan heijastusnäytölle.  
 Kosketa infrapunakynän kalibrointikohdistinta  nopeasti, seuraava kohdistimen 

sijainti tulee näkyviin. Käyttäjä koskettaa kaikkiaan 16 kohtaa ja suorittaa siten 
kalibroinnin loppuun.  

 

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

 

        

 
Varmista, että kosketat merkityn kohdistimen keskikohtaa, muuten sitä ei sijoiteta oikein. 
 
 
 
 
 
 

Huomautus： 

1. Kun kalibrointi on suoritettu, sulje D-Point3-asetusikkuna ennen kuin käytät 
vuorovaikutteista kynää hiiritoimintona tai i-Draw-ohjelmistoa kirjoittamiseen ja 
huomautusten tekemiseen. 

2. Varmistaaksesi vuorovaikutteisen toiminnon laadun, on suositeltavaa säätää 
projektorin tulosignaalin resoluutio samaksi, kuin projektorin resoluutio. 

 
 

Olosuhteiden mukaan Auto Calibration (Automaattinen Kalibrointi) voi epäonnistua tai tarkkuus 
ei ehkä ole kohdallaan. Kalibroi tässä tapauksessa manuaalisest 
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6 DT03 Interaktiivinen monikosketusmoduuli (valinnainen) 

6.1 DT03:n lisävarusteet 
DT03 Interaktiivinen monikosketusmoduuli on interaktiivisen Vivitek-projektorin 
kosketuslähetin. Käyttääksesi kosketusmoduulia, etsi alta vakiolisävarusteet ja 
toimi tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. 

a b c 

 

QUICKSTARTGUIDE 

 

 
DT03 Interaktiivinen 

monikosketusmoduuli 
Pikaopas 

Kynän varsi ja kärki  
x 2 

d e f g 

    

Mini-USB-kaapeli Kohdistusmaski x 2 Rannehihna x 2 Teippi x 2 

a. DT03 Interaktiivinen monikosketusmoduuli 

b. Pikaopas: DT03:n helppo käyttö. 

c. Kynän varsi ja kaksi kynän kärkeä: 2 ylimääräistä kynän kärkeä kynän 
varrelle. 

d. Mini-USB-kaapeli: Virtalähteen liittämiseen kosketusmoduuliin. 

e. Kohdistusmaskit: Laserverhojen kohdistukseen. 

f. Rannehihna x 2 

g. Teippi x 2 
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6.1.1 VAIHDETTAVIEN KÄ RKIEN asentaminen 

 

Huomautus: 
Varmistaaksesi paremman suorituskyvyn, pidä kynän kärki puhtaana 

Kierrä myötäpäivään 
irrottaaksesi kynän 
kärjen. 

 

Uusi kynän kärki 
asennetaan vastapäivään 
kiertämällä kärjen 
kiinnittämiseksi. 

 

Suorita kärjen vaihto 
loppuun. 
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6.1.2 Tietoja DT03 Interaktiivisesta monikosketusmoduulista 

Näkymä edestä 

 
 

Näkymä takaa 
Attach tape area

Touch module head  
 

Näkymä oikealta 

USB port

 
 

Mitat 

201mm

7
0
m

m

45mm

 

Kiinnitysreikä 

Vasen ruuvi 

Yläruuvi 

Kiinnitysreikä 

Oikea ruuvi 

Kansi 

Kiinnitysteippialue 

Kosketusmoduulin pää 

USB-portti 
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6.2 Valkokangasvaatimukset 

6.2.1 Valkokankaan/Laserverhon muoto 

Kupera valkokangas: 

Laserverhon korkeus on keskialueella oikea, mutta reuna-alueella 
laserverhosta tulee liian korkea. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

[Vaakasuuntaisen osan näkymä valkokankaan päältä katsottuna] 
 
 

Kovera valkokangas:  

Jos laserverhon korkeus on säädetty keskikohtaan, laserverhon reuna-alue ei 
vaikuta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jos laserverhon korkeus on säädetty reuna-alueelle, laserverhon 
keskialueesta tulee liian korkea.  
 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.2 Valkokankaan kaarevuusvaatimukset  
Valkokankaan kaarevuuden tulee olla alle 2 mm. 

Valkokangas Laserverho 

Alue pois 
käytöstä 

Laserverho on 
liian korkea 

Laserverho on 
liian korkea 

Laserverhon 
korkeus on oikea 

Laserverhon 
korkeus on oikea 

Laserverho on liian 
korkea 
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6.3 DT03 Järjestelmämääritys 

6.3.1 Heijastetun valkokankaan sijainti 
Heijastetun valkokankaan sivujen/alareunan ja kehyksen reunan välisen välin 
tulee olla suurempi kuin 50 mm.  
 

Center line of touch area

Dt 30 touch module

Frame

Surface

Touch area

70-100mm

50mm

50mm 50mm  
 

# Kohde Tekniset tiedot 

1 Vaakasijainti Heijastetun valkokankaan keskiviiva 

2 Pystysijainti 
Kattokiinnitys: Valkokankaan yläreuna ja väli. 
Pöytäkiinnitys: Valkokankaan alareuna ja väli. 

3 Väli Min: 70 mm, maks: 100 mm. 

4 Suuntaus Lasermoduulin tulee olla kohti kosketusnäyttöä. 

5 Kosketusalue Min: 65", maks: 100" (ilman ulkoisen valaistuksen 
häirintää) 

 

Kosketusalueen keskiviiva 

DT03-kosketusmoduuli 

Kehys 

Pinta 

Kosketusalue 
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6.3.2 DT03 Interaktiivisen monikosketusmoduulin kiinnitysmenetelmät 

Menetelmiä on kaksi: 

Kiinnitä teippi DT03 Interaktiivisen monikosketusmoduulin taustapuolelle.  

 

Sijoita DT03 näytölle yllä olevien ohjeiden mukaisesti.  

 

Huomautus: 
(paksuus: 1mm) on suositeltava. 

Käännä etukansi ympäri. 

Kiinnitä DT03 seinään ruuveilla. 
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6.3.3 DT03:n kiinnittäminen 

DT03:n kiinnittäminen 
 

Liitä DT03 virtalähteeseen USB-kaapelilla. DT03:n liittämiseen on kaksi tapaa. 

Liitä DT03 projektoriin (suositeltava) 

 

Huomautus: 
USB tyyppi-A -virta on käytettävissä tietyillä projektorimalleilla. 

 
Liitä DT03 tietokoneeseen 

 

 Vaara: 
USB-virta voi olla epävakaa seuraavissa olosuhteissa: 

 vaihtovirran syöttö katkeaa 

 kaikki USB-portit ovat käytössä 

 
Liittäminen DT03 5 V:n USB-sovittimeen ei ole sallittu. 

 

 Vaara: 
Laitteen lataaminen sovittimella ei ole suositeltavaa, se voi vahingoittaa 
kosketusmoduulia.  
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6.4 Laserverhon ominaisuudet 

6.4.1 Laserverhon tuuletinkulma 
Laserverho kattaa 180 asteen alueen muodostaen laserverhon. 
Laserverho on täysin tasainen ja 2 mm paksu.  
 

Laser Curtain

 
 

6.4.2 Laserverhon sijainti valkokankaalla  
Laserverho ei saa olla kosketuksissa valkokankaan kanssa ja sen on oltava 
korkeudeltaan riittävän matala. 
 

 

 

 Vaara: 
Muiden kuin tässä määritettyjen ohjaimien, säätöjen tai toimenpiteiden suoritustehojen 
käyttö voi johtaa vaaralliseen laservalolle altistumiseen. 

 

Laserverho 

Laserverho 

Valkokangas 

Väli 

Korkeus 
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6.4.3 Laserverkon kohdistusperiaate 

Laserverhon vieritys/sovitus/taso-ohjaus 

Top screw

Left screw Right screw

 

Säädin 1: Sovitusohjain / Säädin 2, Säädin 3: Vieritysohjain 

Knob1

Knob2 Knob3  

Sovitusohjain  

Kierrä säädintä 1 myötäpäivään, laserverho nousee ylös, kuten alla 
olevassa kuvassa. Ja jos kierrät säädintä 1 vastapäivään, laserverho 
laskeutuu alas 

 

Vieritysohjain 

Kun säädintä 2 kierretään vastapäivään, laserverhon vasen puoli nousee 
ylöspäin. 

 

Kun säädintä 3 kierretään vastapäivään, laserverhon oikea puoli nousee 
ylöspäin.  

 

Taso-ohjaus  

Kun säätimiä 2 ja 3 kierretään vastapäivään, laserverhon vasen puoli 
nousee ylöspäin.  

 

 

Säädin 2 

Yläruuvi 

Vasen ruuvi 

Säädin 3 

Säädin 1 

Oikea ruuvi 
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6.5 Laserverhon kohdistus 

6.5.1 Laserverhon kohdistusnäkymä 
Siirry "Pen Mode" (Kynätilassa) "Alignment View" (Kohdistusnäkymä)-toiminto
on. (*) 

 

 
 
*: Suorita ennen DT03 Interaktiivisen monikosketusmoduulin asettamista "Pen Mode" 
(Kynätilan) automaattinen tai manuaalinen kalibrointi loppuun. 

Kohdistusnäkymä 

 

Liitä DT03:n USB-kaapeli 
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6.5.2 Käytä kohdistusmaskia 

Kohdistusmaskin muoto 

 

 

Kohdistusmerkin kiinnityssijainti: 
 

 
 

Alaheijastin 

Yläheijastin 
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6.5.3 Laserverhon kohdistaminen 
Kierrä ensin hitaasti säädintä 1, jolloin näet heijastusviivan, kuten alla olevassa 
kuvassa 

  
 

Kierrä sitten vastaavasti säätimiä 2/3 tehdäksesi heijastusviivasta vaakasuoran ja 
lähellä moduulia olevan.  

 
Kierrä hitaasti säädintä 1, kunnes näet yhden valkoisen kohdistusmerkin 
heijastinpisteen 
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Kierrä lopuksi säädintä 1 vastapäivään ja pysäytä, kun näkyviin tulee kaksi 
kohdistusmerkin heijastuspistettä 

 
 

Vaihtaminen "Finger Touch Mode" (Sormenkosketustilaan) PC:stä/NB-laitteesta 
ja sormenkosketustoiminnon käyttämisen aloittaminen. 
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7 Tekniset tiedot 
 

Kosketusmoduuli 

Mallinimi DT03 

Käyttöjännite 4,8–5,2 V 

Virrankulutus Maks 500 mA 

USB-tyyppi (Virta) Mini-USB B-tyyppi 

Virtalähde 
Virransyöttö USB-liittimellä tai 5 V:n 
verkkolaitteella 

Aallonpituus 940 nm ± 10 nm 

Tuuletinkulma Maks: 180° (1 lasersäde) 

Vieritysohjausalue Maks 4° 

Sovitusohjausalue Maks 9° 

Turvallisuus Luokka 1 

Mitat 201mm x 70mm x 45mm 

Paino 240 g (kannen kanssa) 

 
 

Yleinen toiminto 

Monikynä tuettu Enintään 10 kosketuspistettä (kynä/sormi) 

Vasteaika 0,016 s 

Virkistystaajuus 60 kuvaa/s 

Kalibrointi Automaattinen / Manuaalinen 16 pistettä 

Kaksoisnäyttökalibrointi Kyllä 

USB-kaapelin pituus Maks 5 m (2 metrin USB-kaapeli + toistin) 
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8 Vianetsintä 
8.1 Ei voi käyttää hiirenä ja piirtää liittämällä tietokoneeseen 

 Onko Määritys asetettu oikein? 

Aseta seuraavat asetukset linkittymään tietokoneen toimintoihin. 

- Aseta projektorityyppi – Short throw tai ultra short throw määritysvalikosta. 

- Aseta projektorin kiinnitystyyppi – Normaali tai kattokiinnitys määritysvalikosta. 

 Projektoria ei ole liitetty oikein tietokoneeseen. 

- Tarkista USB-kaapeliliitännät. Voit ehkä ratkaista ongelman  
liittämällä USB-kaapelin uudelleen. 

 Jos käytät kannettavaa tietokonetta, kun akun varaus on vähissä, USB-portti voi lakata 
toimimasta, etkä voi käyttää USB-laitteita. 

- Liitä tietokone verkkovirtaan. 

8.2 Viesti ja virheen ilmeneminen interaktiivisessa toiminnossa.  

 Interaktiivisessa toiminnossa ilmeni virhe. 

- Ota yhteys jälleenmyyjään. 

8.3 Infrapunakynä ei toimi  

 Varmista, ettei projektorin ja infrapunakynän välillä ole esteitä. 

- Poista este. Ä lä myöskään estä signaalipolkua seisomalla heijastusnäytön edessä. 

 Signaalia häiritsemässä on muita häiriöitä, kuten valonlähde, joka säteilee 
infrapunasäteitä. 

- Ä lä käytä infrapunakaukosäädintä tai infrapunamikrofonia samassa huoneessa, 
koska infrapunakynä voi mennä epäkuntoon. Sammuta häiriötä aiheuttava laite. 

 Pariston varaus on matala. 

- Vaihda paristo.  

 Ympäristö on liian kirkas. 

- Ä lä anna voimakkaan valon osua heijastusnäyttöön tai projektorin interaktiivisen 
toiminnon vastaanottimeen. 

 Onko kynän kalibrointi suoritettu oikein? 

- Varmista, että suoritat kynän kalibroinnin, kun käytät infrapunakynää ensimäistä 
kertaa niin, että projektori tunnistaa kynän sijainnin oikein. Kalibroi kynä myös 
uudelleen, jos huomaat poikkeavuutta sen sijainnissa. 

8.4 Kohdistin ei siirry seuraavaan sijaintiin 

 Tietoa heijastusnäytöstä ei saada oikein johtuen muista seikoista, kun valonlähteestä, 
joka säteilee infrapunasäteitä. 

- Siirrä laite etäämmälle projektorista tai siirrä projektori pois laitteen luota. 

 Tietoja projisointinäytöstä ei ehkä vastaanoteta oikein, jos projektori on liian lähellä 
näyttöä. 

- Tarkista projektorin sijainti. 

8.5 Kohdistin siirtyy itsestään.  

 Infrapunakynä menee pois käytöstä epävakaista ympäristöolosuhteista johtuen, kuten 
valonlähteestä, joka säteilee infrapunasäteitä. 

- Siirrä projektoria tai kytke häiriötä aiheuttava laite pois päältä. 
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