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Genel İkaz  

Etkileşimli faydalı hassas olarak tasarlanmış optik ünite. Aynalı kamerayı gizlemeyin. 
Etkileşimli işlev 940 nm kızılötesi iletişim ile çalışır. Bu işlevi kullanırken aşağıdaki önemli 
noktalara dikkat edin. 

Yapın : 

 Etkileşimli kamera alıcısında veya projeksiyon ekranında güçlü ışık veya güneş ışığı 
parıltısı olmadığından emin olun. 

 Projektörü Etkileşimli kamera alıcısı floresan ışıklarına çok yakın olmayacak şekilde 
yerleştirin. 

 Etkileşimli kamera yakındaki ekipmandan gelen elektromanyetik girişimle kesintiye 
uğratılabilir (elektrik motorları veya trafolar gibi). 

 Etkileşimin ön yüzeyini ön yüzeydeki toz ışın girişini etkilemeyecek şekilde düzenli 
olarak temizleyin.  

 Ön yüzeyi temizleyin, yalnızca kumaş ve cam için özel temizleme sıvısı kullanın.  
 

Yapmayın : 

 Etkileşimli kamera alıcısının örtüsüne boya veya yapışkan etiket koymayın. 

 IR Kalem arızalanabileceğinden aynı odada kızılötesi uzaktan kumanda veya kızılötesi 
mikrofon kullanmayın. 

 Islak ellerle veya ıslanabileceği yerlerde kullanmayın. IR Kalem suya dayanıklı değildir. 

 IR Kalemin kalem ucunu tutmayın ve bu kısmın hasar görmediğinden emin olun. Aksi 
takdirde IR Kalem çalışmayabilir. 

 Yazarken IR Kalemi güçlü şekilde bastırmayın. Keçeli kalemle beyaz tahtaya yazdığınız 
gibi hafifçe dokunun.  

 IR Kalemi düşürmeyin. IR Kalem ucu hassas olarak tasarlanmıştır.  

 Yastık çalıştırıldığında, Etkileşimli işlev performansı azalabilir. 

 Lamba modunun "Eco (Eko)" olarak ayarlanması D-Point 3 "Auto Calibration (Otomatik 
Kalibrasyon)" işlevinin anormal çalışmasına neden olabilir. 
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1 D-Point 3 Aksesuarları 
 

D-Point 3, Projektör üzerinde yerleşik Etkileşimli Beyaz Tahtadır. D-Point 3'i doğru 
şekilde kullanmak için, lütfen gerekli aksesuarları bulun ve bu el kitabındaki yönergeleri 
uygulayın.  
 
Projektör kutusunda, aşağıdaki aksesuarları bulacaksınız. 
Not : Kalem Kutusu içine “c”, “d” ve “e” dahil edilmiştir. 

 

a b c d 

   
 

 
a. USB Kablosu : Projektörü bilgisayara bağlamak için Tip A - mini USB kablosu. 
b. IR Kalem : IR Kalem, kalem tipi kablosuz faredir. Kalemi kullanmadan önce, pilleri 

doğru şekilde takın. 
c. Pil : AAA boyutunda pil. 
d. Ekstra Kalem Ucu : 4 adet ekstra kalem ucu dahildir  

 

Dikkat: 
Pili IR Kaleme takarken pil polaritesinin doğru olduğundan emin olun. 

 

1. Yalnızca AAA pilleri kullanın (Alkalin piller önerilir). 
 
2. Kullanılmış pilleri yerel yönetmelik düzenlemelerine göre atın.  
 
3. D-Point 3 uzun süre kullanılmadığında pilleri çıkarın. 
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1.1 DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLARIN takılması 

Ucu dışarı çekmek için sıkıştırıp 
zorlayın. 

 

Yeni Kalem ucunu Kalemde tık sesi 
duyuncaya kadar itin. 

 

Komple yedek uç. 
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2 Projektörün Bilgisayara Bağlanması 
 

Projektörü sağlanan USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. mini USB'yi Projektör MINI 
USB konektörüne ve diğer ucunu bilgisayara takın.  

 

 
 

Not： 

1. Aksesuarlarda 5 m USB kablosu verilir. 5 metreden fazla USB kablosu gerekirse, USB 
kablosunun uzunluğunu artırmak için tekrarlayıcı kablo kullanın. 

2. D-Point 3 sürücüsünü yüklerken projektörü bilgisayara bağlamayın. 
 
 
 

3 Kalem Eylemi 
 
 

IR Kalem Tıklatma, Çift Tıklatma, Sağ Düğme Tıklatma ve Sürükleme olmak üzere dört 
adet eylem sağlar.  

 
Tıklat  : Ekranda simge veya menüye dokunun. 
Çift Tıklat  : Ekranda simge veya menüye iki defa dokunun. 
Sağ Düğme Tıklat : Simge veya menüye 1,5 saniye veya daha fazla dokunun. 
Sürükle  : Nesneyi ekranda dokunun ve sürükleyin 
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4 Sürücü Yükleme 

Sistem Gereksinimleri 

İşletim sistemi 

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

Donanım 

Bilgisayar gereksinimleri 

 GEREKSİNİM 

CPU Pentium üzeri 

RAM 512 MB'dan yüksek 

Sabit Disk 100 MB'dan yüksek 

USB USB 2.0 

Ekran 
Ç özünürlük XGA'dan (1024x768) düşük değil ve WUXGA'dan 
(1920x1200) yüksek değil, Ekran rengi 16 bit renk veya daha fazla. 

 
Lütfen yerel vivitek web sitesinden D-Point3 sürücüsünün en güncel sürümünü indirin. 

4.1 D-Point 3 Install driver’a (D-Point 3 Sürücü yükle) tıklayın.  

 

4.2 Dili seçin ve "OK (Tamam)"ı tıklatın.  

 

4.3 Yükleme iletişim kutusu görünür. Next (İleri'yi) tıklatın. Yükleme 
sırasında, diğer uygulamaların kapatılması önerilir. 
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4.4 Install (Yükle'yi) tıklatın, yükleme işlemi başlar. 

   
 

4.5 Yükleme sona erer ve ardından iletişim kutusunda son görünür. 
“Finish (Son)”u tıklatın.  

 
 
Yükleme işlemi sona erdiğinde, 

 
⚫ Masaüstünde D-Point 3 simgesi oluşturulur. 
⚫ C: dizininde yükleme klasörü oluşturulur. 

 

     
 

 
 

D-Point 3 başlatıldığında, D-Point 3 yapılandırmasını ayarlamaya yardımcı olmak için 
masaüstünde yapılandırma penceresi görünür 
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5 Yapılandırma Ayarı 
 

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

 
 
 

Mod: 
• Pen Mode (Kalem Modu): Varsayılan seçim 

• Finger Touch Mode (Parmakla dokunma modu): Sadece DT03 Touch modülü ile 

çalışırken kullanılabilir. Parmakla Dokunma modunu 
seçerken, kalem ve parmak aynı anda kullanılabilir. 

Seçenek: 
• Ceiling Mount Mode (Tavana Montaj Modu): Projektörü tavana monte 

ediyorsanız tıklayın.  
• Rear Screen Mode (Arka Ekran Modu): Projektör arka ekran sistemine kuruludur. 

Note： 

Projektör masaya yerleştirildiğinde, bu öğeye tıklamayın. 
 
Resolution (Ç özünürlük): Projektör çözünürlüğünü seçin. 
Alignment (Hizalama): Bkz. sayfa 8, D-Point 3 Alignment (D-Point 3 Hizalama) : 

Alignment View (Hizalama Görünümü)". 

Calibration (Kalibrasyon): bkz. sayfa 9, "D-Point 3 Calibration (D-Point 3 

Kalibrasyonu)". 

Select Language (Dili Seç): Varsayılan dil, işletim sisteminizin dili ile aynıdır. Dili 
değiştirmek isterseniz, üzerine tıkladığınızda dil listesi görüntülenir. 
Tercih edilen dili seçtikten sonra, D-Point 3 programından çıkın 
ve yeniden başlayın. 

Information (Bilgi): Kameranın üretici yazılımı sürümünü gösterir. 
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5.2 D-Point 3 Alignment (D-Point 3 Hizalama) : Alignment View (Hizalama 
Görünümü) 

 
D-Point 3 Hizalama : "Alignment View" (Hizalama Görünümü) öğesine tıklarken, 
ekrandaki görüntü hizalama görünümünde aşağıdaki gibi gösterilir. 

 

 
 

Alignment View (Hizalama Görünümü) : "Alignment View" (Hizalama Görünümü) 
tıklatıldığında.  
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5.3 D-Point 3 Calibration (D-Point 3 Kalibrasyonu) 
 

D-Point 3 iki tür kalibrasyon yöntemi sunar, Auto Calibration (Otomatik Kalibrasyon) 
ve Manual Calibration (Manüel Kalibrasyon).  

 

 
 

Auto Calibration (Otomatik Kalibrasyon) :  öğesini tıklatın, kalibrasyon işlemi 
otomatik olarak çalışır.  
 

 
 

Manual Calibration (Manüel Kalibrasyon) :  

 öğesini tıklatın ve ekranda kalibrasyon penceresi açılır.  
 IR Kalemi  kalibrasyon imlecine hızlıca dokundurun, sonraki imleç konumu 

görünür. Kalibrasyon işlemini tamamlamak için kullanıcı 16 noktaya dokunacaktır.  
 

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

 

        

 
İmleç dokunma merkezinizin işaretli olduğundan emin olun; aksi takdirde, doğru şekilde 
konumlandırılmayabilir. 
 
 
 
 
 

Note： 

1. Kalibrasyonu tamamladıktan sonra, etkileşimli kalemi fare işlevi olarak veya yazma ve 
açıklama için i-Draw yazılımını kullanmadan önce D-Point3 ayar penceresini kapatın. 
2. İnteraktif işlevin kalitesini garantilemek için, projektörün giriş sinyali çözünürlüğünü 
projektörün çözünürlüğüyle aynı değere ayarlamanızı öneririz. 

 

Koşullara bağlı olarak, Auto Calibration (Otomatik Kalibrasyon) başarısız olabilir veya yeterli 
olmayabilir. Bu durumda, lütfen manüel olarak kalibre edi 
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6 DT03 Çok Dokunuşlu Etkileşimli Modül (İsteğe Bağlı) 

6.1 DT03 Aksesuarları 
DT03 Çok Dokunuşlu Etkileşimli Modül, Vivitek etkileşimli projektör için bir 
dokunmatik ileticidir. Dokunmatik modülü kullanmak için, lütfen aşağıdaki standart 
aksesuarları bulun ve bu kılavuzu izleyin. 

a b c 

 

QUICKSTARTGUIDE 

 

 
DT03 Çok Dokunuşlu 

Etkileşimli Modül 
Hızlı Başlangıç Kılavuzu 

Kalem uçları bulunan sahte 
kalem x 2 

d e f g 

    

Mini USB kablosu 
Hizalama maskeleri x 

2 
Bileklik x 2 Bant x 2 

a. DT03 Çok Dokunuşlu Etkileşimli Modül 

b. Hızlı Başlangıç Kılavuzu : DT03 için kolay kullanım 

c. Kalem uçlarına sahip sahte kalem: Sahte kalem için 2 ek kalem ucu. 

d. Mini USB Kablosu: Dokunmatik modüle güç sağlamak için takın. 

e. Hizalama maskeleri: Lazer perdesi hizalama için. 

f. Bileklik x 2 

g. Bant x 2 
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6.1.1 DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLARIN takılması 

 

Not: 
Daha iyi dokunma performansı için kalem ucunu temiz tutun 

Kalem ucunu açmak için 
saat yönünün tersinde 
döndürün. 

 

Kalem ucunu takmak için 
yeni bir Kalem Ucunu 
saat yönünde döndürün. 

 

Uç değiştirme işlemini 
tamamlayın. 
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6.1.2 DT03 Çok Dokunuşlu Etkileşimli Modül Hakkında 

Ö nden Görünüm 

 
 

Arkadan Görünüm 
Attach tape area

Touch module head  
 

Sağdan Görünüm 

USB port

 
 

Boyutlar 

201mm

7
0
m

m

45mm

 

Montaj deliği 

Sol vida 

Ü st vida 

Montaj deliği 

Sağ vida 

Kapak 

Bant takma alanı 

Dokunmatik modül kafası 

USB bağlantı 
noktası 
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6.2 Ekran Tahtası Gereksinimi 

6.2.1 Ekran Tahtası şekli ve Lazer perdesi karşılaştırması 

Dışbükey ekran tahtası: 

Merkez alan, lazer perdesi yüksekliği uygun ama kenar alan lazer perdesi 
yüksekliği çok fazla olur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

[Ekran tahtasının üstünden yatay kesit görünüm] 
 
 

İçbükey ekran tahtası:  

Lazer perdesi yüksekliği merkezde ayarlanırsa, kenar alan lazer perdesi 
etkilenmez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lazer perdesi yüksekliği kenar alanda ayarlanırsa, merkez alan lazer perdesi 
yüksekliği çok fazla olur.  
 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.2 Ekran tahtası eğrilik gereksinimi  
Ekran tahtasının eğriliği 2 mm değerinden az olmalıdır. 

Ekran Tahtası Lazer perdesi 

Etkisiz Alan 

Lazer Perdesi 
çok yüksek 

Lazer Perdesi 
çok yüksek 

Lazer Perdesi 
yüksekliği iyi 

Lazer Perdesi 
yüksekliği iyi 

Lazer Perdesi 
çok yüksek 
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6.3 DT03 Sistem Yapılandırması 

6.3.1 Kirişli Ekran Konumu 

Kirişli ekranın kenarlarıyla/alt kısmıyla çerçeve kenarı arasındaki boşluk 50 
mm değerinden fazla olmalıdır. 
 

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  
 

# Öğe Ö zellik 

1 Yatay Konum Kirişli ekranın Merkez Hattı. 

2 Dikey Konum 
Tavana Montaj: Boşluk bulunan ekranın üstü. 

Masaya Montaj: Boşluk bulunan ekranın altı. 

3 Boşluk En az: 70mm, en fazla: 100mm 

4 Yönelim 
Lazer modunun kafası dokunmatik ekrana 
bakmalıdır. 

5 Dokunmatik Alan 
En az: 65”, en fazla: 100” (harici aydınlatma paraziti 
olmadan) 

 

Dokunmatik alanın merkez hattı 

DT03 dokunmatik modül 

Ç erçeve 

Yüzey 

Dokunmatik alan 
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6.3.2 DT03 Çok Dokunuşlu Etkileşimli Modülün Montaj Yöntemi 

2 yöntem türü: 

Yapışkan bandı, DT03 Çok Dokunuşlu Etkileşimli Modülün arka tarafına takın.  

 

DT03'i ekranda konumlandırmak için yukarıdaki talimatları izleyin.  

 

Not: 
(kalınlık: 1mm) önerilir. 

Ön kapağı çevirin. 

DT03'i vidalarla duvara sabitleyin. 
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6.3.3 DT03'i bağlama 

DT03'i bağlama 
 

DT03'i güç kaynağına bağlamak için USB kablosunu kullanın. DT03'i 
bağlamak için üç yöntem vardır. 

DT03'i Projektöre Bağlayın (Önerilen) 

 

Not: 
USB tip A güç, bazı projektör modelleri için mevcuttur. 

 
DT03'i Bilgisayara Bağlayın 

 

 Dikkat: 
USB güç, aşağıdaki koşullar altında kararsız olabilir: 

⚫ AC gücün bağlantısının kesilmesi 

⚫ tüm USB bağlantı noktalarının dolu olması 

 
DT03'i 5V USB Adaptörüne Bağlamaya izin verilmez. 

 

 Dikkat: 
Aygıtın bir adaptör vasıtasıyla şarj edilmesi önerilmez ve bu dokunmatik modüle zarar 
verebilir. 
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6.4 Lazer perdesi karakteristikleri 

6.4.1 Lazer perdesinin fan açısı 
Lazer perdesi 180 derece kapsar ve bir lazer perdesi oluşturur. 
Lazer perdesi, 2 mm kalınlığa sahip mükemmel düzlemdir.  
 

Laser Curtain

 
 

6.4.2 Ekran tahtasında lazer perdesi konumu  
Lazer perdesi ekranla temas etmemeli ve yüksekliği yeterince az olmalıdır. 
 

 

 

 Dikkat: 
Düğmelerin ve ayarların burada belirtilenin dışında yapılması veya başka prosedürlerin 
kullanılması tehlikeli lazer ışığı maruziyetine neden olabilir. 

 

Lazer Perdesi 

Lazer Perdesi 

Ekran Tahtası 

Boşluk 

Yükseklik 
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6.4.3 Lazer Perdesi Hizalama Prensibi 

Lazer Perdesinin Kaydırma/Eğim/Düzey kontrolü 

Top screw

Left screw Right screw

 

Düğme 1 : Eğim kontrolü / Düğme 2, Düğme 3: Kaydırma kontrolü  

Knob1

Knob2 Knob3  

Eğim kontrol  

Düğme 1'i saat yönünde döndürdüğünüzde, lazer perde, aşağıdaki şekilde 
olduğu gibi yükselir. Düğme 1'i saat yönünün tersinde döndürürseniz de lazer 
perdesi alçalır. 

 

Kaydırma kontrolü 

Düğme 2'yi saat yönünün tersinde döndürürseniz, lazer perdesinin sol tarafı 
yükselir. 

 

Düğme 3'yi saat yönünün tersinde döndürürseniz, lazer perdesinin sağ 
tarafı yükselir.  

 

Düzey kontrolü   

Düğme 2 ve Düğme 3'ü saat yönünün tersinde döndürürseniz, lazer 
perdesinin düzeyi yükselir.  

 

Sağ vida 

Ü st vida 

Sol vida 

Düğme 1 

Düğme 2 Düğme 3 
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6.5 Lazer perdesi hizalama 

6.5.1 Lazer perdesinin hizalama görünümü 
“Pen mode (Kalem modu)” altında “Alignment View (Hizalama Görünümü)” 
işlevine girin. (*) 

 

*: DT03 Çoklu Dokunuş Etkileşimli Modülü ayarlamadan önce, lütfen “Pen mode (Kalem 
modu)” otomatik ya da manüel kalibrasyonunu tamamlayın. 

Hizalama görünümü 

 

DT03'e yönelik USB kablosunu bağlayın 
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6.5.2 Hizalama Maskesini Kullanma 

Hizalama İşaretinin Şekli 

 

 
Hizalama İşaretinin Montaj Konumu: 

 

 
 

Alt yansıtıcı 

Üst yansıtıcı 
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6.5.3 Lazer perdesi hizalama işlemi 
Önce 1 numaralı düğmeyi yavaşça döndürdüğünüzde, aşağıdaki resimde olduğu 
gibi yansıma hattını görebilirsiniz 

  
 

Ardından, yansıma hattını yatay yapmak ve lazer modülünün yakınına getirmek 
için 2 ve 3 numaralı düğmeleri uygun biçimde döndürün.  

 
1 numaralı düğmeyi yavaşça ve hizalama işaretinin bir beyaz yansıtıcı noktasını 
görene kadar döndürün  
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Son olarak, 1 numaralı düğmeyi saat yönünün tersinde döndürüp, hizalama 
işaretinin iki beyaz yansıtıcı noktasını gördüğünüzde durun 

 
 

PC/NB aygıtından “Finger Touch mode (Parmak Dokunma modu)” kısmına geçiş 
yaparak, parmak dokunma işlevini kullanmaya başlayın. 
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7 Teknik Ö zellikler 
 

Dokunmatik modül 

Model Adı DT03 

Çalışma Gerilimi 4,8~5,2V 

Güç Tüketimi En fazla 500mA 

USB Tipi (Güç) Mini USB B tipi 

Güç Kaynağı 
USB bağlayıcı ya da 5V adaptör aracılığıyla 
güç 

Dalga boyu 940nm ± 10nm 

Fan Açısı En fazla: 180° (1 lazer ışını) 

Kaydırma Kontrolü 
Mesafesi 

En fazla 4° 

Eğim Kontrolü Mesafesi En fazla 9° 

Güvenlik Sınıf 1 

Boyut 201mm x 70mm x 45mm 

Ağırlık 240g (kapakla) 

 
 

Genel işlev 

Çoklu Kalem Desteği 
10 taneye kadar dokunma noktası 
(Kalem/Parmak) 

Tepki Süresi 0,016 sn. 

Yenileme Hızı 60 Ç erçeve/sn. 

Kalibrasyon Otomatik / Manüel 16 nokta 

Ç ift Ekran Kalibrasyon Evet 

USB Kablosu Mesafesi 
En fazla 5 metre (2 metre USB kablosu + 
yineleyici) 
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8 Sorun giderme 
8.1 Bilgisayara bağlayarak fare ve çekme olarak çalışamıyor 

⚫ Yapılandırma doğru ayarlandı mı? 

Bilgisayar işlevlerine bağlamak için aşağıdaki ayarları yapın. 

- Projektör türünü ayarlayın – Yapılandırma menüsünden kısa atış veya ultra kısa 
atışı seçin. 

- Projektör montaj türünü ayarlayın –Yapılandırma menüsünden Normal veya Tavan 
montajı. 

⚫ Projektör bilgisayara düzgün bağlanmamış. 

- USB kablosu bağlantılarını kontrol edin. Sorunu  
USB kablosunu yeniden bağlayarak giderebilirsiniz. 

⚫ Pil gücü azaldığında dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, USB bağlantı noktası çalışmayı 
durdurabilir ve USB aygıtlarını kullanamayabilirsiniz. 

- Bilgisayarı AC güç kaynağına bağlayın. 

8.2 Etkileşim işlevinde ileti ve hata oluştu.  

⚫ Etkileşim İşlevinde bir hata oluştu. 

- Satıcınızla irtibata geçin. 

8.3 IR Kalem çalışmıyor  

⚫ IR Kalem ile projektör arasında engel olmadığından emin olun. 

- Engeli kaldırın. Ayrıca, projeksiyon ekranı önünde durarak sinyal yolunu 
engellemeyin. 

⚫ Sinyal, kızıl ötesi ışınlar yayan ışık kaynağı gibi başka şeylere girişim yapıyor. 

- IR Kalem arızalanabileceğinden aynı odada kızılötesi uzaktan kumanda veya 
kızılötesi mikrofon kullanmayın. Girişim yapan aygıtı kapatın. 

⚫ Pil az. 

- Pili değiştirin.  

⚫ Ortam çok aydınlık. 

- Yansıtılan ekranda veya projektörün Etkileşim İşlevi alıcısında güçlü ışık 
parlamasına izin vermeyin. 

⚫ Kalem kalibrasyonu doğru şekilde yapıldı mı? 

- Projektörün kalemin konumunu doğru tanıması için IR Kalemi ilk defa kullanırken 
kalem kalibrasyonu yaptığınızdan emin olun. Ayrıca, konumlandırmada farklılık 
görürseniz, kalemi yeniden kalibre edin. 

8.4 İmleç sonraki konuma gitmiyor 

⚫ Projeksiyon ekranından gelen bilgiler kızılötesi ışınlar yayan ışık kaynağı gibi başka 
şeyler nedeniyle düzgün alınamıyor. 

- Aygıtı projektörden uzaklaştırın veya projektörü aygıttan uzaklaştırın. 

⚫ Projeksiyon ekranından gelen bilgiler projektör ekrana çok yakınsa düzgün 
alınmayabilir. 

- Projektörün konumunu kontrol edin. 

8.5 İmleç otomatik olarak hareket ediyor.  

⚫ Kızılötesi ışınlar yayan ışık kaynağı gibi istikrarsız koşullar ortamı nedeniyle IR Kalem 
devre dışı bırakıldı. 

- Projektörü taşıyın veya girişim yapan aygıtı kapatın. 
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