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Ostrzezenie ogólne  

Interkatywnie wykorzystywane precyzyjne urządzenie optyczne. Nie należy zakrywać 
lustrzanej kamery. Funkcja interaktywności działa poprzez komunikację w podczerwieni 
940nm. Podczas używania tej funkcji należy pamiętać o następujących, ważnych 
punktach. 

Należy: 

 Upewnić się, że na interaktywną kamerę lub na ekran projekcji nie jest skierowane 
żadne silne światło lub odbicie światła. 

 Tak zainstalować projektor, aby odbiornik interaktywnej kamery nie znajdował się zbyt 
blisko świateł jarzeniowych. 

 Działanie interaktywnej kamery może zostać przerwane przez zakłócenia 
elektromagnetyczne z pobliskich urządzeń (takich jak silniki elektryczne lub 
transformatory). 

 Należy regularnie czyścić przednią powierzchnię funkcji interaktywności, aby kurz na 
przedniej powierzchni nie zakłócał promieni wejścia.  

 Do czyszczenia powierzchni przedniej należy używać wyłącznie szmatki i wysokiej 
jakości płynu do czyszczenia szkła.  

 

Nie należy: 

 Nanosić na pokrywę odbiornika interaktywnej kamery farby lub żadnych naklejek. 

 Używać pilota sterowania na podczerwień lub mikrofonu na podczerwień w tym samym 
pomieszczeniu, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie pióra na 
podczerwień. 

 Używać z mokrymi rękami lub w miejscach, gdzie może się zamoczyć. Pióro na 
podczerwień nie jest wodoodporne. 

 Chwytać za końcówkę pióra na podczerwień, należy też się upewnić, że ta część nie 
jest uszkodzona. W przeciwnym razie, pióro na podczerwień może nie działać. 

 Mocno naciskać pióra na podczerwień podczas pisania. Wystarczy lekko dotykać tak, 
jak podczas pisania na białej tablicy markerem.  

 Upuszczać pióra na podczerwień. Pióro na podczerwień to precyzyjna konstrukcja.  

 Używać funkcji Keystone, może to obniżyć jakość działania funkcji interaktywności. 

 Ustawiać trybu lampy na Eco “Eko”, co może spowodować nienormalne działanie 
funkcji Auto Calibration “Automatyczna kalibracja” D-Point 3. 
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1 Akcesoria D-Point 3 
 

D-Point 3 to wbudowana w projektor interaktywna biała tablica. Aby prawidłowo używać 
D-Point 3 należy odszukać niezbędne akcesoria i wykonać znajdujące się w tym 
podręczniku instrukcje.  
 
W pudełku z projektorem znajdują się następujące akcesoria. 
Uwaga: W pudełku z piórem znajdują się części “c”, “d” i “e”. 

 

a b c d 

   
 

 
a. Kabel USB: Kabel mini USB typ A do połączenia projektora z komputerem PC. 
b. Pióro na podczerwień: Pióro na podczerwień to mysz bezprzewodowa typu pióro. 

Przed użyciem pióra należy włożyć prawidłowo baterie. 
c. Bateria: Bateria wielkości AAA. 
d. Dodatkowa końcówka pióra: Dostarczono 4 dodatkowe końcowki pióra 

 

Ostrzeżenie: 
Podczas wkładania baterii do pióra na podczerwień należy się upewnić, że są prawidłowo 
ustawione bieguny baterii. 

 

1. Należy używać wyłącznie baterii AAA (Zalecane są baterie alkaliczne). 
 
2. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.  
 
3. Baterie należy wyjąć, gdy urządzenie D-Point 3 nie będzie długo używane. 
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1.1 Instalacja WYMIENNYCH KOŃCÓWEK 

Ściśnięcie i wyciągnięcie końcówki. 

 

Instalacja nowej końcówki pióra, aż do 
wyczucia kliknięcia w piórze. 

 

Zakończenie wymiany końcówki. 

 



 

 - 4 - 

 

2 Podłączenie projektora do komputera PC 
 

Podłącz projektor do komputera PC dostarczonym kablem USB. Podłącz złącze mini 
USB do złącza MINI USB projektora, a drugi koniec do komputera PC.  

 

 
 

Uwaga: 
1. W akcesoriach znajduje się kabel USB o długości 5m. Jeśli wymagany jest kabel USB 

dłuższy niż 5 metrów, należy zastosować wzmacniacz połączenia kablowego w celu 
wydłużenia długości kabla USB. 

2. Nie należy podłączać projektora do komputera PC, gdy jest zainstalowany sterownik 
D-Point 3. 

 
 
 

3 Działanie pióra 
 
 

Pióro na podczerwień udostępnia cztery akcje, kliknięcie, dwukrotne kliknięcie, kliknięcie 
prawym przyciskiem i przeciąganie.  

 
Kliknięcie : Dotknij ikonę lub menu na ekranie. 
Dwukrotne kliknięcie : Dwukrotnie dotknij ikonę lub menu na ekranie. 
Kliknięcie prawym przyciskiem : Dotknij ikonę lub menu przez 1,5 sekundy lub dłużej. 
Przeciąganie : Dotknij i przeciągnij obiekt na ekranie 
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4 Instalacja sterownika 

Wymagania systemowe 

System operacyjny 

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

Sprzęt 

Wymagania dotyczące komputera PC 

 WYMAGANIA 

CPU wyższej klasy niż Pentium 

RAM więcej niż 512MB 

Dysk twardy więcej niż 100MB 

USB USB 2.0 

Wyświetlacz 
Rozdzielczość nie niższa niż XGA (1024x768) i nie wyższa niż WUXGA 
(1920x1200), co najmniej 16-bitów kolorów. 

 
Pobierz najnowszy sterownik D-Point3 z lokalnej strony internetowej vivitek.  

4.1 Kliknij D-Point 3 Install driver (Instalacja sterownika D-Point 3).  

 

4.2 Wybierz język i kliknij “OK”.  

 

4.3 Pojawi się okno dialogowe instalacji. Kliknij Next (dalej). Podczas 
instalacji, zaleca się zamknięcie innych aplikacji. 
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4.4 Kliknij Install (Zainstaluj), nastąpi rozpoczęcie instalacji. 

   
 

4.5 Zakończenie instalacji, okno dialogowe wskaże zakończenie. Kliknij 
Finish (Zakończ).  

 
 
Po zakończeniu instalacji, 

 
⚫ Na pulpicie zostanie utworzona ikona D-Point 3. 
⚫ Na dysku C: zostanie utworzony folder instalacji . 

 

     
 

 
 

Po uruchomieniu D-Point 3, na pulpicie pojawi się okno konfiguracji, pomocne w ustawieniu  
konfiguracji D-Point 3 
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5 Ustawienie konfiguracji 
 

5.1 Configuration D-Point 3 (Konfiguracja D-Point 3) 
 

 
 
 

Tryb: 
• Pen Mode (Tryb Pióro): Domyślny wybór 

• Finger Touch Mode (Tryb Dotyk palcem): Dostępny wyłącznie przy pracy z 

modułem dotykowym DT03. Po wybraniu trybu Finger Touch 
(Dotyk palcem), pióro i palec można używać równocześnie. 

Opcja: 
• Ceiling Mount Mode (Tryb Montaż pod sufitem): Kliknij, aby zamontować 

projektor pod sufitem. 
• Rear Screen Mode (Tryb Ekran z tyłu): Projektor jest zainstalowany z tyłu 

systemu ekranu. 
Uwaga： 

Jeśli projektor znajduje się na stole, nie należy klikać tego elementu. 
 

Resolution (Rozdzielczość): Wybór rozdzielczości projektora. 
Alignment (Wyrównanie): Patrz, Wyrównanie D-Point 3: Widok wyrównania na stronie 

8. 
Calibration (Kalibracja): Patrz, D-Point 3 Calibration (Kalibracja D-Point 3) na stronie 9. 
Select Language (Wybór języka): Domyślny język jest taki, jak język wybrany w 

systemie operacyjnym. Aby zmienić język, kliknij tę opcję, po czym 
wyświetlony zostanie lista języków. 
Po wybraniu preferowanego języka, wyjdź z programu D-Point 3 
i uruchom go ponownie. 

Information (Informacje): Pokazuje wersję firmware kamery. 
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5.2 Wyrównanie D-Point 3: Alighment View (Widok wyrównania) 
 

D-Point 3 Alignment (Wyrównanie D-Point 3): Po kliknięciu "Alignment View 
(Widok wyrównania)", na widoku wyrównania wyświetlany jest obraz ekranu, jak 
na ilustracji. 

 

 
 

Alignment View (Widok wyrównania): Po kliknięciu Alignment View (Widok 
wyrównania).  
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5.3 D-Point 3 Calibration (Kalibracja D-Point 3) 
 

D-Point 3 udostępnia dwa rodzaje metod kalibracji, Auto Calibration (Kalibracja 
automatyczna) i Manual Calibration (Kalibracja ręczna).  

 

 
 

Auto Calibration (Kalibracja automatyczna) : kliknij , nastąpi automatyczne 
uruchomienie procesu kalibracji.  
 

 
 

Manual Calibration (Kalibracja ręczna) :  

Kliknij , po czym na ekranie wykonana zostanie projekcja okna kalibracji.  
 Dotknij szybko pióro podczerwieni na kursorze kalibracji , pojawi się następne 

położenie kursora. Użytkownik dotknie 16 punktów, w ten sposób kończąc proces 
kalibracji.  

 

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

 

        

 
Należy dotknąć środek zaznaczonego kursora; w przeciwnym razie może nie zostać 
prawidłowo spozycjonowany. 
 
 
 
 
 

Uwaga： 

1. Po wykonaniu kalibracji, zamknij okno ustawień D-Point3 przed użyciem 
interaktywnego pióra jako funkcji myszy lub oprogramowania i-Draw do pisania i 
wykonywania adnotacji. 

2. Aby zabezpieczyć jakość funkcji interaktywnej, zalecamy wykonanie regulacji 
rozdzielczości sygnału wejścia projektora na taką samą rozdzielczość, jak 
rozdzielczość projektora. 

W zależności od okoliczności, może się nie udać Auto Calibration (Kalibracja Automatyczna)
lub można nie uzyskać odpowiedniej dokładności. W takim przypadku kalibrację należy 
wykonać ręczni 
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6 Interaktywny moduł wielodotyku DT3 (Opcjonalny) 

6.1 Akcesoria DT3 
Interaktywny moduł wielodotyku DT3 to nadajnik dotykowy dla interaktywnego 
projektora Vivitek. Aby używać moduł dotykowy, znajdź poniżej standardowe 
akcesoria i wykonaj instrukcje z tego podręcznika. 

a b c 

 

QUICKSTARTGUIDE 

 

 
Interaktywny moduł 

wielodotyku DT3 
Skrócona instrukcja obsługi Pióro z końcówkami pióra x 2 

d e f g 

    

Kabel mini USB Maski wyrównania x 2 Pasek na rękę x 2 Taśma x 2 

a. DT3 Interaktywny moduł wielodotyku 

b. Skrócona instrukcja obsługi: Łatwe używanie DT3 

c. Pióro z końcówkami pióra: 2 dodatkowe końcówki pióra. 

d. Kabel mini USB: Podłącz zasilacz do modułu dotykowego. 

e. Maski wyrównania: Do wyrównania kurtyny laserowej. 

f. Pasek na rękę x 2 

g. Taśma x 2 
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6.1.1 Instalacja WYMIENNYCH KOŃCÓWEK 

 

Uwaga: 
Dla lepszego działania, końcówka pióra powinna być czysta 

Odblokowanie końcówki 
pióra w kierunku 
przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. 

 

Instalacja nowej końcówki 
pióra w kierunku ruchu 
wskazówek zegara w 
celu zablokowania 
końcówki. 

 

Zakończenie wymiany 
końcówki. 
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6.1.2 Informacje o interaktywnym module wielodotyku DT3 

Widok z przodu 

 
 

Widok z tyłu 
Attach tape area

Touch module head  
 

Widok z prawej 

USB port

 
 

Wymiary 

201mm

7
0
m

m

45mm

 

Otwór montażowy 

Śruba lewa 

Śruba górna 

Otwór montażowy 

Śruba prawa 

Pokrywa 

Miejsce mocowania taśmy 

Głowica modułu dotykowego 

Port USB 
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6.2 Wymagania dotyczące powierzchni ekranu 

6.2.1 Kształt powierzchni ekranu a kurtyna laserowa 

Wypukła powierzchnia ekranu: 

Wysokość kurtyny laserowej na środku jest prawidłowa, ale na krawędziach 
za wysoka. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

[Widok przekroju w poziomie z góry powierzchni ekranu] 
 
 

Wklęsła powierzchnia ekranu:  

Gdy wysokość kurtyny laserowej jest regulowana na środku, nie wpływa to na 
kurtynę laserową na krawędziach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeśli wysokość kurtyny laserowej jest regulowana na krawędziach, to na 
środku kurtyna laserowa będzie za wysoka.  
 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.2 Wymagania dotyczące krzywizny powierzchni ekranu  
Krzywizna ekranu powinna być mniejsza niż 2mm. 

Powierzchnia 
ekranu 

Kurtyna 
laserowa 

Obszar 
wyłączony 

Za wysoka 
kurtyna laserowa 

Za wysoka 
kurtyna laserowa 

Właściwa wysokość 
kurtyny laserowej 

Właściwa wysokość 
kurtyny laserowej 

Za wysoka kurtyna 
laserowa 
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6.3 Konfiguracja systemu DT3 

6.3.1 Pozycja ekranu projekcji 

Odstęp pomiędzy boczną/dolną częścią ekranu wiązki i krawędzią ramki, 
powinien być większy niż 50mm. 
 

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  
 

# Element Specyfikacje 

1 Pozycja pozioma Linia środkowa ekranu projekcji. 

2 Pozycja pionowa 
Montaż pod sufitem: Górna część ekranu z odstępem. 

Montaż na stole: Dolna część ekranu z odstępem. 

3 Odstęp Min.: 70mm, maks.: 100mm. 

4 Orientacja 
Głowica modułu lasera powinna być skierowana w 
stronę modułu ekranu dotykowego. 

5 Obszar dotykowy 
Min.: 65”, maks.: 100” (bez zewnętrznych zakłóceń 
oświetlenia) 

 

Linia środkowa obszaru dotykowego 

Moduł dotykowy DT3 

Ramka 

Powierzchnia 

Obszar dotykowy 



 

 - 16 - 

6.3.2 Metoda montażu interaktywnego modułu wielodotyku DT3 

2 metody: 

Instalacja taśmy samoprzylepnej z tyłu interaktywnego modułu wielodotyku 
DT3.  

 

Wykonaj instrukcje powyżej w celu ustawienia DT3 na ekranie.  

 

Uwaga: 
zalecana jes (grubość: 1mm). 

Przekręć pokrywę przednią. 

Zamocuj DT3 do ściany śrubami. 
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6.3.3 Podłączanie DT3 

Podłączanie DT3 
 

Użyj kabla USB do podłączenia DT3 do zasilania. Dostępne są trzy sposoby 
podłączenia DT3. 

Podłączenie DT3 do projektora (Zalecane) 

 

Uwaga: 
Dla wybranego modelu projektora dostępne jest zasilanie USB typ-A. 

 
Podłączenie DT3 do komputera 

 

 Ostrzeżenie: 
Zasilanie USB może być niestabilne w następujących warunkach: 

⚫ odłączenie zasilania prądem zmiennym 

⚫ obsadzone są wszystkie porty USB 

 
Podłączenie DT3 do adaptera USB 5V nie jest dostępne. 

 

 Ostrzeżenie: 
Nie zaleca się ładowania urządzenia przez adapter, może to spowodować uszkodzenie 
modułu dotykowego. 
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6.4 Charakterystyka kurtyny laserowej 

6.4.1 Kąt wentylatora kurtyny laserowej 
Kurtyna laserowa obejmuje kąt 180 stopni i formuje kurtynę laserową. 
Kurtyna laserowa to doskonała płaszczyzna o grubości 2mm.  
 

Laser Curtain

 
 

6.4.2 Pozycja kurtyny laserowej na powierzchni ekranu  
Kurtyna laserowa nie powinna mieć kontaktu z ekranem, a jej wysokość powinna 
być wystarczająco niska. 
 

 

 

 Ostrzeżenie: 
Używanie elementów sterowania, regulacje lub zmiany sposobu działania procedur, inne niż 
tu określono, może spowodować niebezpieczne narażenie na ekspozycję światła. 

 

Kurtyna laserowa 

Kurtyna laserowa 

Powierzchnia 
ekranu 

Odstęp 

Wysokość 
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6.4.3 Zasady wyrównywania kurtyny laserowej 

Kontrola falowania/kierowania/poziomu kurtyny laserowej 

Top screw

Left screw Right screw

 

Pokrętło 1: Kontrola kierowania / Pokrętło 2, Pokrętło 3: Kontrola falowania 

Knob1

Knob2 Knob3  

Kontrola kierowania  

Obróć pokrętło 1 w kierunku ruchu wskazówek zegara, po czym kurtyna 
laserowa uniesie się w górę, jak na ilustracji poniżej. Po obróceniu pokrętła 1 w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, kurtyna laserowa obniży się 

 

Kontrola falowania 

Obrócenie pokrętła 2 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
spowoduje uniesienie w górę lewej strony kurtyny laserowej. 

 

Obrócenie pokrętła 3 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
spowoduje uniesienie w górę prawej strony kurtyny laserowej.  

 

Kontrola poziomu  

Obrócenie pokrętła 2 i pokrętła 3 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, spowoduje podniesienie w górę poziomu kurtyny laserowej.  

 

Śruba prawa 

Śruba górna 

Śruba lewa 

Pokrętło 1 

Pokrętło 2 Pokrętło 3 
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6.5 Wyrównanie kurtyny laserowej 

6.5.1 Widok wyrównania kurtyny laserowej 
Przejdź do funkcji “Alignment Mode” (Widok wyrównania) w trybie “Pen Mode” 
(Pióro). (*) 

 
*: Przed ustawieniem interaktywnego modułu wielodotyku DT3, należy wykonać ręczną lub 
automatyczną kalibrację trybu “Pen Mode” (Pióro). 

Widok wyrównania 

 

Podłączenie kabla USB dla DT3 
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6.5.2 Używanie maski wyrównania 

Kształt maski wyrównania 

 

 
Pozycja montażowa znaku wyrównania: 

 

 
 

Niższy punkt odbicia 

Wyższy punkt odbicia 
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6.5.3 Proces wyrównywania kurtyny laserowej 
Najpierw wolno obróć pokrętło #1, po czym będzie widoczna linia odbicia, jak na 
ilustracji poniżej 

  
 

Następnie, obróć odpowiednio pokrętła #2/#3, aby ustawić linię odbicia poziomo i 
w pobliżu modułu lasera.  

 
Wolno obracaj pokrętło #1, aż do zobaczenia białego punktu odbicia znaku 
wyrównania 
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Na koniec obracaj pokrętło #1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara i zatrzymaj obracanie, po zobaczeniu dwóch białych punktów odbicia 
znaku wyrównania 

 
 

Przełączenie na tryb “Finger TouchMode” (Dotyk palcem) urządzenia 
PC/Notebook i rozpoczęcie używania funkcji dotyku palcem. 
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7 Specyfikacje 
 

Moduł dotykowy 

Nazwa modelu DT3 

Napięcie działania 4,8~5,2V 

Zużycie energii Maks. 500mA 

Typ USB (Zasilanie) Mini USB typ B 

Źródło zasilania Zasilanie przez złącze USB lub adapter 5V 

Długość fali 940nm ± 10nm 

Kąt wentylatora Maks.: 180° (1 wiązka laserowa) 

Zakres kontroli falowania Maks. 4° 

Zakres kontroli kierowania Maks. 9° 

Bezpieczeństwo Klasa 1 

Wymiary 201mm x 70mm x 45mm 

Waga 240g (z pokrywą) 

 
 

Ogólne działanie 

Typ kamery Sensor CMOS, matryca 640*480 

Obsługiwany tryb wielu 
piór 

Do 10 punktów dotykowych (Piór/Palec) 

Czas odpowiedzi 0,016 sek. 

Częstotliwość 
odświeżania 

60 klatek/sek. 

Kalibracja Automatyczna/Ręczna 16 punktowa 

Podwójna kalibracja 
ekranu 

Tak 

Długość kabla USB 
Maks. 5 metrów (2 metrowy kabel USB + 
repeater) 
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8 Rozwiązywanie problemów 
8.1 Po podłączeniu do komputera urządzenie nie może działać jako mysz i 

rysować 

⚫ Czy została prawidłowo ustawiona konfiguracja? 

Wykonaj następujące ustawienia, aby się połączyć z funkcjami komputera. 

- Ustaw typ projektora – Krótki rzut lub bardzo krótki rzut z menu konfiguracji. 

- Ustaw typ montażu projektora – Montaż normalny lub sufitowy z menu konfiguracji. 

⚫ Projektor nie jest prawidłowo podłączony do komputera. 

- Sprawdź połączenia kabla USB. Problem można rozwiązać poprzez ponowne 
podłączenie kabla USB. 

⚫ Jeśli komputer notebook jest używany przy słabym naładowaniu baterii, może przestać 
działać port USB i nie będzie można używać urządzeń USB. 

- Podłącz komputer do źródła zasilania prądem zmiennym. 

8.2 Komunikat i błąd w funkcji interaktywności.  

⚫ W funkcji interaktywności wystąpił błąd. 

- Skontaktuj się z dostawcą. 

8.3 Nie działa pióro na podczerwień  

⚫ Upewnij się, że nic nie zasłania drogi pomiędzy piórem na podczerwień i projektorem. 

- Usuń przeszkodę. Nie należy także blokować ścieżki sygnału, podczas stania 
przed ekranem projekcji. 

⚫ Sygnał jest zakłócany przez inne czynniki takie jak źródło światła emitujące promienie 
podczerwone. 

- Nie należy używać pilota sterowania na podczerwień lub mikrofonu na 
podczerwień w tym samym pomieszczeniu, ponieważ może to spowodować 
nieprawidłowe działanie pióra na podczerwień. Należy wyłączyć urządzenie 
powodujące zakłócenia. 

⚫ Bateria jest słabo naładowana. 

- Wymień baterię.  

⚫ W miejscu używania jest za jasno. 

- Nie należy dopuszczać do oświetlania ekranu projekcji lub odbiornika funkcji 
interaktywności projektora silnym światłem. 

⚫ Czy kalibracja pióra została wykonana prawidłowo? 

- Upewnij się, że przy pierwszym użyciu pióra na podczerwień wykonana została 
kalibracja, aby projektor rozpoznawał prawidłowo pozycję pióra. Należy także 
ponownie wykonać kalibrację pióra, po zauważeniu jakichkolwiek niedokładności 
w pozycjonowaniu. 

8.4 Kursor nie przechodzi do następnej pozycji 

⚫ Informacja z ekranu projekcji nie została prawidłowo odebrana z innych powodów, 
takich jak źródło światła emitujące promieniowanie podczerwone. 

- Odsuń urządzenie od projektora lub odsuń projektor od urządzenia. 

⚫ Jeśli projektor będzie zbyt blisko ekranu, nie można będzie prawidłowo odbierać 
informacji z ekranu projekcji. 

- Sprawdź pozycję projektora. 

8.5 Kursor przesuwa się automatycznie.  

⚫ Pióro na podczerwień jest wyłączone z powodu niestabilnych warunków otoczenia, 
takich jak źródło światła emitujące promieniowanie podczerwone. 

- Przesuń projektor lub wyłącz urządzenie powodujące zakłócenia. 
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