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Optik dokunma kontrollü projektör paketi listesi
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Aksesuar kontrol listesi
Lütfen bu listeyi optik dokunma kontrollü projektörünüzle gelen 
aksesuarlarla karşılaştırarak kontrol edin. Eksik öğe varsa lütfen ürünü 
satın aldığınız satıcıyı arayın.

1. Işıklı kalem 2. IR Etkileşimli Modül

3. USB Kablosu 4.  Kullanιcι kιlavuzu (CD) / 
Yazılım (CD) /  
Hızlı Başlangıç Kartı



Aksesuarlar
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Işıklı kalem için tuşlar ve düğmeler

Dokunma kontrollü kalem ucu

ÖnArka

Güç anahtarı

(Işıklı kaleminizi) Kullanma?
Dokunma kontrollü kalem ucunu ekrana bastırın, 
uçtan iletilen sinyaller projektörde sensörlerle 
konumları doğrulamak içindir. Dokunma kontrollü 
kalem ucu sinyal gönderirken yanar.
1)  Kalem ucunu ekranda herhangi bir yere 

yerleştirin.
2)  Etkinleştirmek için kalem ucunu ekrana 

bastırın. Boya fırçası modunda çizgiler 
çizebilirsiniz.

Not:
Kalem ucundaki sensör uç herhangi bir şeye 
dokunduğunda güç tüketir. Lütfen kullanılmadığı 
zamanlarda kalemi kapatın. Kalem ucuna 
dokunun ve ışık yaydığından emin olun.

Işıklı kalemi kullanmadan önce
Açık olduğundan emin olun.



Windows işletim sisteminde yükleme
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LightPen yazılımı bir optik dokunma kontrolü işlevi içerir

1. Sistem gereksinimleri
Normal optik dokunma kontrollü işlem için, lütfen aşağıdaki sistem 
gereksinimlerinin karşılandığından emin olun.

LightPen yazılımını yükleme
Sistem gereksinimleri

İşletim sistemi Microsoft Windows XP(SP2)(32 bit)/Vista(32 
bit)/Windows 7 (32 bit/64 bit)

CPU Intel® Core™2 Duo 2,0 GHz veya üstü (özel 
GPU önerilir)

Bellek 2 GB veya daha fazla
Minimum sabit 
disk alanı

100 MB



Windows işletim sisteminde yükleme
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2. Yazılımı yükleme
2.1 Sürücüyü yükleme

<USB aygıtından yükleme>
Etkileşimli modül bir bilgisayara bir USB kablosu ile bağlanarak bir 
CD sürücüsü oluşturulur (bkz. Şekil 1). SPDriver'ı yüklemek için 
CD sürücüsündeki windows\Setup.exe klasörüne girin. SPDriver'ı 
doğrudan başlatmak için launcher.exe programını yürütebilirsiniz.

Şekil 1 Şekil 2

<CD'den yükleme>
Adım 1:  Kullanıcı Kılavuzu CD'sini CD sürücünüze takın.
Adım 2:  CD'nizde bulunan "LightPen Software for Windows" 

klasörüne girin.
Adım 3:   "Setup.exe" dosyasını çift tıklatın, aşağıda gösterilen gibi 

bir açılır pencere görüntülenir.



Windows işletim sisteminde yükleme - SPDriver
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Adım 4:
(1)  SPDriver'ı tıklatın, aşağıda gösterilen gibi bir açılır pencere 

görüntülenir. Devam etmek için Next (İleri'yi) tıklatın.

(2)  Yükleme için hedef klasörü seçin (varsayılan klasör sağlanır). 
Devam etmek için Next (İleri'yi) tıklatın.

(3)  Yükleme işlemi başarıyla tamamlanana kadar lütfen bekleyin.
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2.2 ViewDrawII yazılımını yükleme

Adım 1:  Kullanıcı Kılavuzu CD'sini CD sürücünüze takın.
Adım 2:  CD'nizde bulunan "LightPen Software for Windows" 

klasörüne girin.
Adım 3:   Setup.exe dosya adını çift tıklatın, aşağıda gösterilen gibi 

bir açılır pencere görüntülenir.

Adım 4:
(1)  ViewDrawII'ü tıklatın, aşağıda gösterilen gibi bir açılır pencere 

görüntülenir. Devam etmek için Next (İleri'yi) tıklatın.
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(2)  Yükleme için hedef klasörü seçin (varsayılan klasör sağlanır). 
Devam etmek için Next (İleri'yi) tıklatın.

(3)  Yükleme verilerini doğruladıktan sonra (Install) Yükle'yi 
tıklatın, yükleme işlemine devam edin.

(4)  Yükleme işlemi başarıyla tamamlanana kadar lütfen bekleyin.
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3. Optik dokunma kontrollü işlevini başlatma
3.1  SPDriver yüklendiğinde, Başlangiç/Tüm Programlar/LightPen/

SPDriver/SPDriver adımlarını gerçekleştirerek çalıştırın, sonra 
projektörünüzü ve bir PC'yi bir USB kablosuyla bağlayın.
Sisteminiz aşağıda gösterilen şekildeki gibi görünebilir.

(Windows 7/VISTA)

(Win XP)

3.2   simgesini tıklatın, aşağıda gösterilen gibi bir menü 
görüntülenir.

(VISTA/Win XP)

*  Varsayılan Mouse Mode (Fare Modu) yalnızca Win XP ve Win 
Vista için kullanılabilir.

*  Yazılım sürümü bilgilerini göstermek için "About (Hakkında)"yı 
seçin.
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(Windows 7)

*  Microsoft Windows 7 işletim sistemi çok noktalı dokunma 
kontrolünü destekler. Projektörünüzü Microsoft Windows 7 
işletim sistemini çalıştıran bir PC ile kullanırken, varsayılan 
Fare modunu veya Çok Noktalı Dokunma Kontrolü modunu 
kullanmayı seçebilirsiniz.

*  Yazılım sürümü bilgilerini göstermek için "About (Hakkında)"yı 
seçin.

3.3
(1)  Kalibrasyon işlemini yürütmek için Kalibrasyon'u seçin

Dört kalibrasyon noktasına dokunulduktan sonra sistem 
kalibrasyon verilerini kaydeder. Sistem verileri kaydederken 
lütfen bekleyin.
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(2)  Otomatik kalibrasyon
Şekil 3'te gösterilen ekranlarda istendiği şekilde ürününüzü kalibre 
etmek için Auto Calibration (Otomatik Kalibrasyon'u) seçebilirsiniz. 
Otomatik kalibrasyon çalışırken kalibrasyon ekranında gösterilen 
görüntüleri ENGELLEMEYİN.

Şekil 3

Şekil 4

3.4  Kalibrasyon başarıyla tamamlanmıştır.
3.5  Otomatik kalibrasyon başarısız oldu

Şekil 5

Şekil 5'te gösterilen şekilde "auto calibrating failed (otomatik 
kalibrasyon başarısız oldu)" mesajı görünürse, lütfen sorun 
giderme için aşağıdaki adımları uygulayın, sonra otomatik 
kalibrasyonu yeniden yapın.
1.  Işıkları kapatın veya kalibrasyon ekranına sızan ışığı azaltın
2.  Kalibrasyon sırasında önünde yürümeyin veya lensi 

sallamayın
3.  Görüntüleri keskinleştirmek için odağı ayarlayın
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3.6 Sürücüyü yeniden yürütme
"Başlangiç/Tüm Programlar/LightPen/SPDriver" adımlarını 
çalıştırarak sürücüyü yeniden yürütebilirsiniz.

4. Araç Çubuğu
4.1 ViewDrawII yazılımı araç çubuğu

ViewDrawII programı yüklendikten ve "Başlangiç/Tüm 
Programlar/LightPen/ViewDrawII" yürütüldükten sonra, 
ekranınızın sağ tarafında bir araç çubuğu görüntülenir (şekle 
bakın).
*  Yazılım sürümü bilgilerini göstermek için LightPen simgesine 
basın ve "About (Hakkında)"yı seçin.
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4.2 Ana işlevler

Simgeler Adlar Açıklamalar

Fare Fare işlevleri.

Kırmızı fırça 
kalemi Kırmızı fırça kalemi.

Yeşil fırça kalemi Yeşil fırça kalemi.

Mavi fırça kalemi Mavi fırça kalemi.

İşaret kalemi Saydam fırça kalemi.

Çizim araçları Daireler, dikdörtgenler, ikizkenar 
üçgenler ve çizgiler çizmek içindir.

Fırça kaleminin 
genişliği ve rengi

Fırça kaleminin genişliğini ve rengini 
seçin.

Silgi Fırça kalemiyle yapılan vuruşları siler.

Tümünü temizle Fırça kalemiyle yapılan tüm vuruşları 
siler.

Kaydet Geçerli sayfanın içeriğini ve elle 
yapılan çizimleri kaydeder.

Çift kalem aracı
Tam Ekran Çift Kalemi veya aynı anda 
yazmak için iki taraf için Bölünmüş 
Ekran Çift Kalem modunu seçin.

Beyaz tahta modu Beyaz tahta arka plan moduna geçer.

Önceki sayfa Önceki sayfaya döner.

Sonraki Sonraki sayfaya gider.

Düzenleyici El yazısı düzenleyicisi.

Ekran klavyesi Ekran klavyesini açar.

Çıkış Uygulama yazılımından çıkar.
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4.3 Alt işlevler

(1) Çizim araçları

 öğesini tıklatın, aşağıdaki gibi ana menüden bir açılır alt 

menü gösterilir. El ile çizim için istediğiniz çizim aracını seçmek 
için tıklatın.

(2) Çift kalem araçları

 öğesini tıklatın, aşağıdaki gibi ana menüden bir açılır alt 

menü gösterilir. El ile çizim için istediğiniz çizim modunu seçmek 
için tıklatın.

Simgeler Açıklamalar
Her iki taraf aynı araçla tam ekran 
modunda çizim yapar.
Her iki taraf eşit olarak bölünmüş 
ekranda aynı araçla veya farklı 
araçlarla çizim yapar.



Windows işletim sisteminde yükleme - ViewDrawII

14

(2.1)  Tam Ekran Çift Kalem

Her iki taraf aynı araçla tam ekran modunda çizim yapar.

 Bölünmüş Ekran Çift Kalem

Her iki taraf eşit olarak bölünmüş ekranda aynı araçla veya 
farklı araçlarla çizim yapar.
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(2.2) Araç Çubuğu

Simgeler Adlar Açıklamalar
Kırmızı fırça 
kalemi Kırmızı fırça kalemi.

Yeşil fırça kalemi Yeşil fırça kalemi.

Mavi fırça kalemi Mavi fırça kalemi.

Beyaz fırça 
kalemi Beyaz fırça kalemi.

İnce dairesel 
vuruş İnce fırça kalemi.

Kalın dairesel 
vuruş Kalın fırça kalemi.

Kare vuruş Dikdörtgen fırça kalemi.

Silgi
Fırça kalemiyle yapılan vuruşları siler.
*  Tam ekran çift kalem modunda aynı 
anda yalnızca bir silgi kullanılabilir.

Tümünü temizle Fırça kalemiyle yapılan tüm vuruşları 
siler.

Arka plan al Özel arka plan yükler.

Kaydet Geçerli sayfanın içeriğini ve elle 
yapılan çizimleri kaydeder.

Çıkış Çift kalem modundan çıkar.
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(3) Beyaz tahta modu

 öğesini tıklatın, ekran beyaz tahta arka planına değişir 

ve  araç çubuğundaki iki  Arka Plan Al ve  

Beyaz Tahta Al işlevine değişir.

i.   öğesini tıklatın, arka plan olarak istediğiniz resimleri 

almanız için seçim penceresi görüntülenir. Aşağıdaki şekle 
bakın.

ii  Arka planı beyaz tahta moduna geri yüklemek için  

öğesini tıklatın.

Beyaz tahta modundan çıkmak için tekrar  öğesini tıklatın.
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(4) Düzenleme araçları

 öğesini tıklatın, aşağıdaki gibi ana menüden bir açılır alt 

menü gösterilir. İstenen düzenleme işlevini seçmek için tıklatın.

Simgeler Açıklamalar

Geçerli ekranı yazdırır.

Son eylemi geri alır.

Son eylemi geri almayı iptal eder.

Sahne ışığı efektlerini simüle eder.

Bazı efektleri simüle eder.

Araç çubuğunu dikeyden yatay 
yönelime geçirir.
Ekranın sol veya sağ tarafındaki araç 
çubuğu konumunu değiştirir.

4.4 Etkileşim işlevini kullanma
Fare modunda ışıklı kalemi fare olarak kullanabilirsiniz.
Işıklı kalemin ucuna basma fare tuşunu tıklatma gibi işlev görür.
Işıklı kalemi 2-3 saniye basılı tutma fareyi sağ tıklatmayla aynı 
işlevi görür. Aşağıdaki Şekle bakın.
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4.5 Araç çubuğu yönünü değiştirme
Işıklı kalemi yansıtılan görüntünün altındaki bir yere doğrultun 
ve dikey araç çubuğunu yatay olarak değiştirmek için kalemin 
ucunu bastırın.
Işıklı kalemi yansıtılan görüntünün solundaki veya sağındaki bir 
yere doğrultun ve yatay araç çubuğunu dikey olarak değiştirmek 
için kalemin ucunu bastırın.
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4.6 Araç çubuğu konumunu değiştirme
Işıklı kalemi ekrandan öteye sola veya sağa doğrultun ve dikey 
araç çubuğu için araç çubuğu konumunu değiştirmek için 
kalemin ucunu bastırın. Araç çubuğunu yeniden görüntülemek 
veya gizlemek için yeniden basın.
Işıklı kalemi ekrandan öteye alt tarafa doğrultun ve yatay araç 
çubuğu için araç çubuğunu görüntülemek veya gizlemek için 
kalem ucunu bastırın.

4.7 LightPen programını yeniden yürütme
"Başlangiç/Tüm Programlar/LightPen/ViewDrawII" adımlarını 
çalıştırarak ViewDrawII programını yeniden yürütebilirsiniz.
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5. PowerPoint araç çubuğu
ViewDrawII, Microsoft Office 2003 veya üstü sürümleri 
destekleyen PowerPoint araç çubuğu içerir.

PowerPoint Tool Setup (PowerPoint Aracı Kurulumunu) araç 
çubuğundan açarsanız PowerPoint araç çubuğu ekranınızın 
sağ tarafında görüntülenir ve PowerPoint dosyası PowerPoint'in 
Oynatma modunda görüntülenir.

Oynatma modundan çıkıldıktan sonra PowerPoint araç çubuğu 
otomatik kapanır.
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5.1 PowerPoint araç çubuğunun işlevi

Simgeler Açıklamalar

Araç çubuğunun boyutunu değiştirir

PowerPoint araç çubuğunun 
konumunu değiştirir

Fare moduna geçer

Farenin sağ tuşuna geçer

Kırmızı fırça kalemine geçer

Sil

Tümünü siler

Önceki sayfaya döner

Sonraki sayfaya gider.

Sayfa seçer

Slayt oynatmayı kapatır
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ViewDrawII yazılımı bir optik dokunma kontrolü işlevi içerir

1. Sistem gereksinimleri
Normal optik dokunma kontrollü işlem için, lütfen aşağıdaki sistem 
gereksinimlerinin karşılandığından emin olun.

ViewDrawII yazılımınızı yükleyin
Sistem gereksinimleri

İşletim sistemi Mac OS X v10.5 veya üstü
CPU Intel işlemci 
Bellek 2 GB veya daha fazla
Minimum sabit 
disk alanı

100 MB

2. Yazılımı yükleme
2.1 Sürücüyü yükleme

*  Projektörünüzü disk sürücüsü olarak çalışması için bir 
bilgisayara bağlayın. Yükleme için Adım 3'e bakın.

Adım 1:  Kullanıcı Kılavuzu CD'sini CD sürücünüze takın.
Adım 2:  CD'nizdeki "Mac için LightPen Yazılımı" klasörüne girin. 

mac.zip dosyasını sabit diskinize kopyalayın.
Adım 3:  mac.zip dosyasını çift tıklatın. SPDriver SİMGESİNİ 

masaüstünüze taşıyın ve yüklemeyi başlatın.

2.2 ViewDrawII yazılımını yükleme
Adım 1:  Kullanıcı Kılavuzu CD'sini CD sürücünüze takın.
Adım 2:  CD'nizdeki "Mac için LightPen Yazılımı" klasörüne girin. 

ViewDrawII.zip dosyasını sabit diskinize kopyalayın.
Adım 3:  ViewDrawII.zip dosyasını çift tıklatın. ViewDrawII 

SİMGESİNİ masaüstüne taşıyın ve yüklemeyi başlatın.
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3. Optik dokunma kontrollü işlevini başlatma
3.1  Projektörünüzü ve bir PC'yi bir USB kablosuyla bağlayın. 

Sisteminiz aşağıdaki Şekildeki gibi görünebilir.

3.2   simgesini tıklatın, aşağıda gösterilen gibi bir menü 
görüntülenir.

*  Yazılım sürümü bilgilerini göstermek için "About... 
(Hakkında...)"yı seçin.

3.3  Kalibrasyon işlemini yürütmek için "Calibration (Kalibrasyon)"u 
seçin.

3.4  Dört kalibrasyon noktasına dokunulduktan sonra sistem 
kalibrasyon verilerini kaydeder. 
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4. Araç Çubuğu
4.1  ViewDrawII araç çubuğu

ViewDrawII programı yüklendikten ve yürütüldükten sonra, 
ekranınızın sağ tarafında bir araç çubuğu görüntülenir.

*  Yazılım sürümü bilgilerini göstermek için "About ViewDrawII 
(ViewDrawII Hakkında)"yı seçin.
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4.2 Ana işlevler

Simgeler Adlar Açıklamalar

Fare Fare işlevleri.

Kırmızı fırça kalemi Kırmızı fırça kalemi.

Yeşil fırça kalemi Yeşil fırça kalemi.

Mavi fırça kalemi Mavi fırça kalemi.

İşaret kalemi Saydam fırça kalemi.

Çizim araçları Daireler, dikdörtgenler, ikizkenar üçgenler ve 
çizgiler çizmek içindir.

Fırça kaleminin 
genişliği ve rengi Fırça kaleminin genişliğini ve rengini seçin.

Silgi Fırça kalemiyle yapılan vuruşları siler.

Tümünü temizle Fırça kalemiyle yapılan tüm vuruşları siler.

Kaydet Geçerli sayfanın içeriğini ve elle yapılan 
çizimleri kaydeder.

Beyaz tahta modu Beyaz tahta arka plan moduna geçer.

Önceki sayfa Önceki sayfaya döner.

Sonraki Sonraki sayfaya gider.

Düzenleyici El yazısı düzenleyicisi.

Ekran klavyesi Ekran klavyesini açar.

Çıkış Uygulama yazılımından çıkar.
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4.3 Alt işlevler

(1) Çizim araçları

Ana menüyü tıklatın, aşağıdaki gibi ana menüden bir açılır alt 
menü gösterilir. El ile çizim için istediğiniz çizim aracını seçmek 
için tıklatın.

(2) Beyaz tahta modu

 öğesini tıklatın, ana menü  iki  Arka Plan Al 

ve  Beyaz Tahta Al işlevi ile beyaz arka plana dönüşür.

i.   öğesini tıklatın, arka plan olarak istediğiniz resimleri 

almanız için seçim penceresi görüntülenir. Aşağıdaki şekle 
bakın.
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ii  Arka planı beyaz tahta moduna geri yüklemek için  
öğesini tıklatın.

Beyaz tahta modundan çıkmak için tekrar  öğesini tıklatın.

(3) Düzenleme araçları

 öğesini tıklatın, aşağıdaki gibi ana menüden bir açılır alt 

menü gösterilir. İstenen düzenleme işlevini seçmek için tıklatın.

Simgeler Açıklamalar
Büyütmek, küçültmek, 
döndürmek, silmek veya 
taşımak için çizdiğiniz 
nesneyi seçin.

Geçerli ekranı yazdırır.

Son eylemi geri alır.

Son eylemi geri almayı iptal 
eder.
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4.4 Fare veya fırça kalem moduna geçme
Kalem ucunu yansıtılan görüntünün üstüne veya altına tutarak 
ve kalemin ucunu bastırarak fare veya fırça kalem modlarına 
geçebilirsiniz.

Araç çubuğundaki simgeler fare moduna geçerken  olarak 

değişir; fırça kalem moduna geçerken  olarak değişir.

Geçerli modun kolay tanımlanması için sarı kutudaki öğeler araç 
çubuğunda küçük resimler olarak görüntülenir.
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4,5 Araç çubuğu konumunu değiştirme
Araç çubuğunun görünebilirlik konumunu değiştirmek için 
hızlı bir yöntem vardır. Işıklı kalem ucunu ekranın ötesinde sol 
veya sağ tarafa bastırın, sonra araç çubuğunun görünebilirlik 
konumunu değiştirebilirsiniz.
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SPDriver yazılımı bir optik dokunma kontrolü işlevi içerir

1. Sistem gereksinimleri
Normal optik dokunma kontrollü işlem için, lütfen aşağıdaki sistem 
gereksinimlerinin karşılandığından emin olun.

SPDriver'ı yükleme
Sistem gereksinimleri

İşletim sistemi Linux OS Ubuntu 10.04, Debian 5.05, 
Suse 11.3

CPU Intel® Core™2 Duo 2,0 GHz veya üstü 
(özel GPU önerilir)

Bellek 2 GB veya daha fazla
Minimum sabit 
disk alanı

100 MB

2. SPDriver yükleme adımları
*  Projektörünüzü bir bilgisayara bağlayın. Bağlantıdan sonra 
oluşturulan disk sürücüsünü açın. Linux.rar dosyasını 
masaüstüne kopyalayın. Sıkıştırılmış dosyayı açın ve 1-kurulum'u 
çalıştırın. (SP sürücüsü oluşturulamıyorsa yükleme için lütfen 
CD'yi kullanın.)

*  Yüklemeden önce lütfen kök kullanıcı olarak oturum açın.

Adım 1:  Kullanıcı Kılavuzu CD'sini CD sürücünüze takın.
Adım 2:   "SPDriver for Linux" klasörünü açın ve Linux.rar 

dosyasını masaüstüme kopyalayın ve sıkıştırılmış dosyayı 
açın.

Adım 3:  Linux.rar dosyasını masaüstüne kopyalayın. Yüklemeyi 
başlatmak için sıkıştırılmış dosyayı açın ve 1-kurulum’u 
çalıştırın.

Adım 4:  Yükleme başarıyla tamamlanır.
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3. Optik dokunma kontrollü işlevini başlatma
3.1  Projektörünüzü ve bir PC'yi bir USB kablosuyla bağlayın. 

Sisteminiz aşağıdaki Şekildeki gibi görünebilir.

3.2   simgesini tıklatın, aşağıda gösterilen gibi bir menü 
görüntülenir.

*  Yazılım sürümü bilgilerini göstermek için "About (Hakkında)"yı 
seçin.

3.3  Kalibrasyon işlemini yürütmek için "Calibration (Kalibrasyon)"u 
seçin. (Kalibrasyon sırasında beyaz arka plan olmaz.)

3.4  Dört kalibrasyon noktasına dokunulduktan sonra sistem 
kalibrasyon verilerini kaydeder.
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S1:  "The LightPen program is not found (LightPen programı 
bulunamadı)" mesajı neden görünür?

Y:  Bunun nedeni şu olabilir:
(1)  Bilgisayarınız ve projektör düzgün bağlanmamıştır. Lütfen 

USB kablosunun bilgisayarınıza ve projektöre düzgün 
takıldığından emin olun.
(1-1)  Aşağıda gösterilen gibi bir ekran görürseniz USB 

kablosunu yeniden takın.

(1-2)  USB kablosu bilgisayarınıza ve projektöre 
düzgün bağlanmadıysa. Lütfen USB kablosunun 
bilgisayarınıza ve projektöre düzgün takıldığından 
emin olun. Şekil (A)'da gösterilen gibi bir şey Windows 
işletim sistemi çalıştıran bir bilgisayarda gösterilirse, 
USB kablosu bağlı değildir veya USB bağlantı noktası 
çalışmıyordur. Şekil (B) gibi bir ekran görüntülenirse 
ışıklı kalem işlevi artık hazırdır.

(A) (B)

(2)  Lütfen projektörünüzle verilen USB kablosunu kullanın. Bir 
USB uzatması gerekirse, lütfen satıcınızda başvurun.

(3)  Bilgisayarınızın USB bağlantı noktası çalışmıyor. Lütfen BT 
personeline başvurun.
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CMOS Sensörü

S2:  Kalibrasyon hedefi düzgün çalışmıyorsa ne yapılabilir?
Y: (1)  Lütfen işaretçinin veya ışıklı kalemin çalışıp çalışmadığını 

kontrol edin:
(1-1)  Lütfen işaretçinin veya ışıklı kalemin pili ve yeterli gücü 

olduğundan ve açık olduğundan emin olun.
(1-2)  İşaretçiyi veya ışıklı kalemi 

kullanırken, lütfen gölge 
alana (aşağıdaki şekle bakın) 
yazmadığınızdan emin olun 
ve yansıtma ekranıyla olan 25 
derece açıyı koruyun. İşaretçi 
veya ışıklı kalem yalnızca 
gönderdiği sinyaller sensörler 
tarafından alınabiliyorsa 
kullanılabilir.

(2)  Ortam aydınlatması düzgün çalışmak için çok parlak olabilir. 
Lütfen yansıtma ekranını ve sensörleri doğrudan gelen ortam 
ışıklarından koruyun.

(2-1)  Yansıtma ekranına doğrudan gelen güneş ışığı.
(2-2)  Sensörlerin yakınında bulunan ışık kaynakları.
Lütfen SPDriver programını kapatıp yeniden açın. Sorun 
S5 devam ederse, pencerede hiç kalmayıncaya kadar ışık 
noktalarını kaldırın.

Gölgeli alanlara yazmaktan 
kaçının

Işıklı kalemi ve yansıtma ekranını birbirinden 
25 derece veya daha fazla açıyla tutun
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S3:  İmleç ışıklı kalemin gösterdiği yere neden konumlandırılamı-
yor?

Y:  Bunun nedeni şu olabilir:
(1)  Zayıf sistem kalibrasyonu. Lütfen yuvarlak hedefin 

merkezinin kalibrasyon sırasında gösterildiğinden emin 
olun.

(2)  Yansıtma konumu, yansıtma boyutu veya yansıtma 
mesafesi değişmiş olabilir.

(3)  Yansıtma çözünürlüğü değişmiş olabilir. Bu sorunu çözmek 
için lütfen yeniden kalibre edin.

S4:  İmleç neden etrafta atlıyor?
Y:  Ortam aydınlatması düzgün çalışmak için çok parlak 

olabilir. Lütfen yansıtma ekranını ve sensörleri ortam ışığı 
etkileşiminden, özellikle güneş ışığından uzak tutun. (Lütfen bkz. 
S2.)

S5:  Neden "The ambient light is too 
bright to run the light pen system 
properly (Ortam ışığı ışıklı kalem 
sistemini düzgün çalıştırmak için çok 
parlak)" mesajı görünüyor?

Y:  Çok güçlü bir ortam ışığı 
projektörünüzde bulunan sensörlerin 
işlevleriyle etkileşime girebilir. 
Lütfen projektörünüzün sensörlerini 
doğrudan gelen ortam ışıklarından koruyun.

6:  SP sürücüsü PC'de sürekli bulunduğundan, SP modülüne 
yeniden bağlanıldığında görüntülenen sürücü geçersizdir.




