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Allmän försiktighet 

Denna interaktiva enhet är en exakt utformad optisk enhet. Dölj ej spegelkameran. Den 
interaktiva funktionen fungerar med infraröd 940nm kommunikation. Observera 
nedanstående punkter när du använder den här funktionen. 

Gör fö ljande: 

 Kontrollera att det inte finns någon stark lampa eller direkt solljus på den interaktiva 
kameramottagaren eller filmduken. 

 Placera projektorn så att den interaktiva kameramottagaren inte är för nära lysrör. 

 Den interaktiva kamera kan avbrytas av elektromagnetiska störningar från närliggande 
utrustning (t.ex. elektriska motorer eller transformatorer). 

 Rengör ytan på den interaktiva enheten regelbundet så att damm på ytan inte påverkar 
ingående stråle.  

 Rengör ytan och använd endast tyg och rengöringsvätska för glas.  
 

Gör inte fö ljande: 

 Färga eller placera etiketter på höljet till den interaktiva kameramottagaren. 

 Använda en infraröd fjärrkontroll eller infraröd mikrofon i samma rum eftersom detta kan 
orsaka funktionsstörningar på IR-pennan. 

 Använda den med våta händer eller på platser där det kan bli blött. IR-pennan är inte 
vattentät. 

 Hålla i pennspetsen på IR-pennan (se till att den inte blir skadad). Annars kanske IR-
pennan inte fungerar. 

 Trycka på IR-pennan hårt när du skriver. Tryck normalt som när du ritar på whiteboard 
med en penna.  

 Tappa IR-pennan. IR-pennan har en precis design.  

 Vid användning av keystone kan prestandan för den interaktiva funktionen försämras. 

 Om du ställer lampan till "Eco"-läge kan funktionen "Autokalibrering" fungera onormalt i 
D-Point 3. 
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1 Tillbehör till D-Point 3 
 

D-Point 3 är en inbyggd interaktiv whiteboard på projektorn. För att använda D-Point 3 
korrekt, använd nödvändiga tillbehör och följ instruktionerna i denna manual.  
 
I projektorlådan hittar du följande tillbehör. 
Observera: I asken med pennor finns "c", "d" och "e". 

 

a b c d 

   
 

 
a. USB-kabel: Typ A till mini-USB-kabel för anslutning av projektorn till datorn. 
b. IR-penna: IR-pennan är en typ av trådlös mus. Sätt i batterierna på rätt sätt innan du 

använder pennan. 
c. Batteri: AAA-batteri. 
d. Extra pennspets: 4 extra pennspetsar ingår  

 

Varning: 
När du sätter in batteriet i IR-pennan, se till att batteriets polaritet är korrekt. 

 

1. Använd endast AAA-batterier (alkaliska batterier rekommenderas). 
 
2. Kassera batterier enligt lokala föreskrifter.  
 
3. Ta bort batterierna när du inte använder D-Point 3 under längre perioder. 
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1.1 Installera UTBYTBARA SPETSAR 

Nyp tag och dra ut spetsen. 

 

Tryck in den nya pennspetsen tills du 
känner att det klickar i pennan. 

 

Bytet av pennspetsen är klart. 
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2 Ansluta projektorn till dator 
 

Anslut projektorn till en dator via den medföljande USB-kabeln. Sätt mini USB-kontakten 
i projektorns MINI USB-port och andra änden i datorn.  

 

 
 

Observera: 
1. I tillbehören finns en 5 m lång USB-kabel. Om mer än 5 meter USB-kabel behövs, 

använd en förlängningskabel. 
2. Anslut inte projektorn till datorn när drivrutinen till D-Point 3 installeras. 

 
 
 

3 Pennans funktioner 
 
 

IR-pennan har fyra funktioner; klick, dubbelklick, högerklick och dra.  
 

Klick  : Peka på en ikon eller en meny på skärmen. 
Dubbelklick : Peka två gånger på en ikon eller en meny på skärmen. 
Högerklick  : Peka på en ikon eller meny i 1,5 sekunder eller mer. 
Dra  : Peka på och dra ett objekt på skärmen 
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4 Installation av drivrutin 

Systemkrav 

Operativsystem 

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

Hårdvara 

Datorkrav 

 KRAV 

CPU högre än Pentium 

RAM mer än 512 MB 

HÅ RDDISK mer än 100 MB 

USB USB 2.0 

Bildskärm 
Upplösning ej lägre än XGA (1024x768) och inte högre än WUXGA 
(1920x1200), 16-bitars skärmfärger eller högre. 

 
Ladda ner den senaste D-Point3-drivrutinen från viviteks lokala webbplats.  

4.1 Klicka på installera drivrutin för D-Point 3.  

 

4.2 Välj ett språk och klicka på "OK".  

 

4.3 Installationens dialogruta visas. Klicka på Next (Nästa). Under 
installationen, rekommenderas det att andra program är stängda. 
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4.4 Klicka på Install (Installera) och installationen påbörjas. 

   
 

4.5 Installationen avslutas och dialogrutan indikerar detta. Klicka på 
"Finish" (Avsluta).  

 
 
När installationen är klar 

 
⚫ skapas D-Point 3-ikonen på skrivbordet. 
⚫ Installationsmapp skapas under C:. 

 

     
 

 
 

När du startar D-Point 3 kommer inställningsfönstret visas så att du kan konfigurera D-Point 3 
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5 Inställningar 
 

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

 
 
 

Läge: 
• Pennläge: Standardval 

• Fingerpekläge: Endast tillgänglig när du arbetar med DT03-pekmodul. När du 

väljer fingerpekläge kan penna och finger användas samtidigt. 
Alternativ: 
• Takmonteringsläge: Klicka här om du monterar projektorn i taket.  

• Bakre skärmläge: Projektorn är installerad på det bakre skärmsystemet. 

Note： 

När projektorn placeras på bordet klickar du inte på det här objektet. 
 
 

Upplösning: Välj projektorns upplösning. 
Justering: Se "D-Point 3 Alignment (Justering) : Alignment View (Visning av justering)" 
på sidan 8. 
Kalibrering: Se D-Point 3 Calibration (Kalibrering)” på sidan 9. 
Välj språk: Standardspråket är detsamma som språket i operativsystemet. Om du vill 

ändra språket klickar du här och språklistan kommer att visas. 
Efter att ha valt önskat språk, avsluta D point 3-programmet och börja om 
igen. 

Information: Visar kamerans version av fast programvara. 
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5.2 D-Point 3 Alignment (Justering) : Alignment View (Visning av 
justering) 

 
Justering av D-Point 3: När du klickar på "Visning av justering", visas skärmbilden 
i justeringsvyn som på bilden. 

 

 
 

Alignment View (Visning av justering) : Klicka på "Alignment View" (Visning av 
justering).  
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5.3 D-Point 3 Calibration (Kalibrering)  
 

D-Point 3 tillhandahåller två typer av kalibreringsmetoder, Auto Calibration 
(Automatisk Kalibrering) och Manual Calibration (Manuell Kalibrering).  

 

 
 

Auto Calibration (Automatisk kalibrering) : klicka på  för att kalibreringen ska 
köras automatiskt.  
 

 
 

Manual Calibration (Manuell kalibrering) :  

Klicka på  för att kalibreringsfönstret ska projiceras på skärmen.  
 Tryck med IR-pennan på kalibreringsmarkören  snabbt så kommer nästa markör 

visas. Du kommer att peka på 16 punkter för att slutföra kalibreringsprocessen.  
 

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

 

        

 
Var noga med att du pekar i mitten av markören, annars kanske den inte placeras korrekt. 
 
 
 
 
 

Note： 

1. Efter att du har slutfört kalibreringen, stäng D-Point3-inställningsfönstret innan du 
använder interaktiv penna som musfunktion eller i-Draw-programvara för att skriva och 
kommentera.  
2. För att säkerställa kvaliteten på den interaktiva funktionen föreslår vi att du justerar 
projektorns insignalupplösning till samma som projektorns upplösning. 

 

Beroende på omständigheterna kan Auto Calibration (Automatisk Kalibrering) misslyckas eller 
exaktheten inte vara tillräcklig. Kalibrera manuellt i sådana fal 
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6 DT03 flertrycks interaktiv modul (tillval) 

6.1 Tillbehör till DT03 
DT03 flertrycks interaktiv modul är en trycksändare för Vivitek interaktiv projektor. 
Använd pekmodulen genom att använda standardtillbehören nedan och följ den 
här bruksanvisningen. 

a b c 

 

QUICKSTARTGUIDE 

 

 
DT03 flertrycks interaktiv 

modul 
Snabbstartguide Pennor med spetsar x 2 

d e f g 

    

Mini USB-kabel Justeringsmasker x 2 Armband x 2 Tejp x 2 

a. DT03 flertrycks interaktiv modul 

b. Snabbstartguide: använd DT03 på ett enkelt sätt 

c. Pekpenna med pennspetsar 2 extra pennspetsar för pekpenna. 

d. Mini USB-kabel Anslut för att ge strömförsörjning till pekmodulen. 

e. Justeringsmasker: För justering av lasergardin. 

f. Armband x 2 

g. Tejp x 2 



 

 - 12 - 

6.1.1 Installera UTBYTBARA SPETSAR 

 

Notera:  
Håll pennspetsarna rena för bättre pekprestanda 

Moturs riktning för att låsa 
upp pennspetsen. 

 

Montera en ny pennspets 
med medurs riktning för 
att låsa pennspetsen. 

 

Bytet av pennspetsen är 
klart. 
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6.1.2 Om DT03 flertrycks interaktiv modul 

Vy framifrån 

 
 

Vy bakifrån 
Attach tape area

Touch module head  
 

Vy från höger 

USB port

 
 

Mått 

201mm

7
0
m

m

45mm

 

Monteringshål 

Vänster skruv 

Ö vre skruv 

Monteringshål 

Höger skruv 

Hölje 

Fästtejpsområde 

Pekmodulhuvud 

USB-port 
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6.2 Krav för skärmtavla 

6.2.1 Formen på skärmtavlan vs lasergardin 

Konvex skärmtavla: 

Mittenområdet, lasergardinens höjd är korrekt men höjden på lasergardinens 
kantområde blir för hög. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

[Horisontellt snitt sett ovanför skärmtavlan] 
 
 

Konkav skärmtavla:  

Om lasergardinens höjd justeras i mitten, påverkas inte lasergardinens 
kantområde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om lasergardinens höjd justeras i kantområdet, blir höjden på lasergardinens 
mittenområde för hög.  
 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.2 Krav på skärmtavlans krökning  
Skärmtavlans krökning bör vara mindre än 2 mm. 

Skärmtavla Lasergardin 

Inaktiverat 
område 

Lasergardinen 
är för hög 

Lasergardinen 
är för hög 

Lasergardinens 
höjd är bra 

Lasergardinens 
höjd är bra 

Lasergardinen 
är för hög 
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6.3 DT03 systemkonfiguration 

6.3.1 Projicerad skärmposition 

Mellanrum mellan sidor / botten av projicerad skärm och ramkant bör vara 
större än 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  
 

# Objekt Specifikation 

1 Horisontell position Den projicerade skärmens mittlinje 

2 Vertikal position 
Takmontering: Högst upp på skärmen med mellanrum. 

Bordsmontering: Längst ned på skärmen med mellanrum. 

3 Mellanrum Min: 70 mm, max: 100 mm 

4 Orientering Lasermodulens huvud bör vara riktad mot pek skärmen. 

5 Pekområde Min: 65", max: 100" (utan extern störnings belysning) 

 

Pekområdets mittlinje 

DT03 pekmodul 

Ram 

Yta 

Pekområde 
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6.3.2 Monteringsmetod för DT03 flertrycks interaktiv modul 

2 metoder: 

Montera den självhäftande tejpen på baksidan av DT03 flertrycks interaktiv 
modul.  

 

Följ instruktionerna ovan för att placera DT03 på skärmen.  

 

Notera:  
(tjocklek: 1 mm) rekommenderas. 

Vänd på främre hölje. 

Fäst DT03 på väggen med skruvar. 
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6.3.3 Ansluta DT03 

Ansluta DT03 
 

Använd USB-kabeln för att ansluta DT03 för strömförsörjning. Det finns tre 
sätt att ansluta DT03. 

Ansluta DT03 till projektor (rekommenderas) 

 

Notera: 
USB typ A-strömförsörjning är möjlig med utvalda projektormodeller. 

 
Ansluta DT03 till dator 

 

 Försiktighet: 
USB-strömförsörjning kan vara instabil under följande omständigheter: 

⚫ koppla bort AC-strömmen. 

⚫ alla USB-portar är upptagna 

 
Ansluta DT03 till en 5V USB-adapter tillåts inte. 

 

 Försiktighet: 
Laddning av enheten via en adapter rekommenderas inte och kan skada pekmodulen. 
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6.4 Lasergardinens egenskaper 

6.4.1 Lasergardinens solfjädervinkel 
Lasergardinen täcker 180 grader och bildar en lasergardin. 
Lasergardinen är perfekt plan med 2 mm tjocklek.  
 

Laser Curtain

 
 

6.4.2 Lasergardinens position på skärmtavlan  
Lasergardinen får inte kontakt med skärm och dess höjd skall vara tillräcklig låg. 
 

 

 

 Försiktighet: 
Användning av kontroller, justeringar eller utförande av procedurer andra än de som 
specificeras häri kan resultera i farlig exponering av laserljus. 

 

Lasergardin 

Lasergardin 

Skärmtavla 

Mellanru
m 

Höjd 
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6.4.3 Inriktningsprincip för lasergardin 

Rullning/Grad/Nivå-justering av lasergardin 

Top screw

Left screw Right screw

 

Ratt 1: Justering av grad / Ratt 2, Ratt 3: Justering av rullning  

Knob1

Knob2 Knob3  

Justering av grad  

Vrid ratten 1 medurs, då går lasergardinen upp som i figuren nedan. Och om 
ratt 1 vrids moturs, går lasergardinen ner 

 

Justering av rullning 

Vrid ratt 2 moturs, då går vänster sida av lasergardinen upp. 

 

Vrid ratt 3 moturs, då går höger sida av lasergardinen upp.  

 

Justering av nivå  

Vrid ratt 2 och ratt 3 moturs, då går nivån på lasergardinen upp.  

 

 

Höger skruv 

Ö vre skruv 

Vänster skruv 

Ratt 1 

Ratt 2 Ratt 3 
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6.5 Inriktning av lasergardinen 

6.5.1 Inriktningsvy för lasergardin 
Gå till "Alignment View" (Inriktningsvy)-funktionen under "Pen Mode" 
(Pennläge). (*) 

 

* : Innan du ställer in DT03 flertrycks interaktiv modul, avsluta "Pen Mode" (Pennläge) 
automatisk eller manuell kalibrering. 

Justeringsvy 

 

Anslut USB-kabeln för DT03. 
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6.5.2 Använda justeringsmask 

Justeringsmärkets form 

 

 
Monteringsposition för justeringsmärke: 

 

 
 

Nedre reflektor 

Ö vre reflektor 
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6.5.3 Procedur för inriktning av lasergardinen 
Vrid först långsamt ratt #1, du kan se reflektionslinjen som i bilden nedan 

  
 

Vrid sedan ratt #2 / #3 därefter för att göra reflektionslinjen horisontell och nära 
lasermodulen.  

 
Vrid ratt #1 långsamt och tills du ser en vit reflektorpunkt som inriktningsmärke 
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Vrid till sist ratt #1 moturs och sluta när du ser två vita reflektorpunkter som 
inriktningsmärke 

 
 

Byta "Finger Touch Mode" (Pekläge) från PC / NB-enheten och börja använda 
pekfunktion. 
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7 Tekniska data 
 

Pekmodul 

Modellnamn DT03 

Driftspänning 4,8~5,2V 

Strömförbrukning Max 500mA 

USB-typ (ström) Mini USB typ B 

Strömkälla 
Strömförsörjning via USB-kontakten eller 5V 
adapter 

Våglängd 940nm ± 10nm 

Solfjädersvinkel Max: 180° (1 laserstråle) 

Rullande styrområde Max 4° 

Styrområde, grad Max 9° 

Säkerhet Klass 1 

Mått 201mm x 70mm x 45mm 

Vikt 240g (med hölje) 

 
 

Allmänna funktioner 

Stöd för flera pennor Upp till 10 pekpunkter (penna/finger) 

Svarstid 0,016 sek 

Uppdateringsfrekvens 60 bildrutor/sek 

Kalibrering Automatiskt/manuellt 16 punkter 

Dubbel skärm-kalibrering Ja 

USB-kabellängd Max 5 meter (2 meter USB-kabel + repeterare) 
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8 Felsökning 
8.1 Den går inte att använda som en mus och rita genom att ansluta till en 

dator 

⚫ Ä r inställningarna rätt konfigurerade? 

Gör följande inställningar för att koppla ihop med datorns funktioner. 

- Ställ in projektortyp - Short throw (kort kastlängd) eller ultra short throw (extremt 
kort kastlängd) i konfigurationsmenyn. 

- Ställ in projektorns monteringsposition - Normal eller Ceiling mount (takmontering) 
i konfigurationsmenyn. 

⚫ Projektorn är inte korrekt ansluten till datorn. 

- Kontrollera USB-kabelanslutningarna. Du kanske kan lösa problemet genom att  
återansluta USB-kabeln. 

⚫ Om du använder en bärbar dator och batteriet börjar ta slut kan USB-porten sluta 
fungera och du kanske inte kan använda USB-enheter. 

- Anslut datorn till ett eluttag. 

8.2 Ett meddelande och fel inträffade i den interaktiva funktionen.  

⚫ Ett fel har uppstått i den interaktiva funktionen. 

- Kontakta din återförsäljare. 

8.3 IR-pennan fungerar inte  

⚫ Kontrollera att ingenting är i vägen mellan IR-pennan och projektorn. 

- Ta bort hindret. Tänk också på att inte blockera signalvägen när du står framför 
projiceringsduken. 

⚫ Signalen stör andra saker såsom en ljuskälla som sänder ut infraröda strålar. 

- Använd inte en infraröd fjärrkontroll eller infraröd mikrofon i samma rum eftersom 
detta kan orsaka funktionsstörningar på IR-pennan. Stäng av den störande 
enheten. 

⚫ Batteriet är lågt. 

- Byt ut batteriet.  

⚫ Omgivningen är för ljus. 

- Låt inte starkt ljus lysa på den projicerade skärmen eller projektorns mottagare för 
interaktiv funktion. 

⚫ Har pennan kalibrerats korrekt? 

- Se till att utföra kalibreringen av IR-pennan innan du använder den första gången 
så att projektorn uppfattar pennans funktion korrekt. Kalibrera pennan igen om du 
märker skillnad i positionen. 

8.4 Markören flyttar sig inte till nästa position 

⚫ Information från projiceringsduken tas inte emot korrekt beroende på andra saker som 
t.ex. en annan ljuskälla som avger infraröd strålning. 

- Flytta bort enheten från projektorn eller flytta projektorn från enheten. 

⚫ Information från projiceringsduken kanske inte tas emot korrekt om projektorn är för 
nära skärmen. 

- Kontrollera placeringen av projektorn. 

8.5 Markören flyttar sig automatiskt.  

⚫ IR-pennan är inaktiveras på grund av instabila förhållanden, t.ex. en annan ljuskälla 
som avger infraröd strålning. 

- Flytta projektorn eller stäng av den apparat som stör. 
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