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Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης 
 

Περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση* του 
λογισμικού LMAtool. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               *Το Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού LMAtool παρέχεται χωριστά στο 

συνοδευτικό CD, μαζί με παραδείγματα. 
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I． Σύστημα LMA –Interactor 
   Περιεχόμενα συσκευασίας 

 

 

 

1．Συσκευή κάμερας LMA-Cam  

2．Ηλεκτρονική πένα LMA-Pen  

3．Καλώδιο USB 

4．CD με εγχειρίδιο και λογισμικό εγκατάστασης 

5．Βάση στήριξης 

6．CD  με το λογισμικό  LMAtool 
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II． LMA i-Cam Οδηγιές χρήσης 
 

1． Φακός: Ρυθμίστε τον φακό για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή εστίαση. 

2． Βίδα περιστροφής：Χαλαρώστε την βίδα και περιστρέψτε την LMA  i –Cam έτσι  

ώστε να μπορεί να δει όλη την εικόνα προβολής. Αμέσως μετά ξανασφίξτε την 

βίδα για να σταθεροποιηθεί. 

3． Βεντούζες:  Για να εφαρμόσετε την LMA i–Cam σε μια επίπεδη και σταθερή 

επιφάνεια. 

4． Θύρα USB:  συνδέει την  LMA i–Cam με τον Η/Υ. 

 

 
 

  

 Βάση στήριξης (προαιρετική χρήση)： 

1． Μεταλλική λάμα  

2． Βίδα σύνδεσης  

3． Μεταλλική βάση 

 

 

 Κανονική τοποθέτηση：Βιδώστε τη μεταλλική λάμα γύρω από τον προβολέα και 

ύστερα πάνω σ αυτό, την LMA  i –Cam, χρησιμοποιόντας την μεταλλική βάση. 
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 Ανάποδη τοποθέτηση:  Ξεβιδώστε τον πύρο που στηρίζει την LMA i –Cam πάνω 

στην βάση της. Τοποθετήστε την LMA i –Cam ανάποδα πάνω στην βάση, και 

ξαναβιδώστε την. Στη συνέχεια, ακολουθήστε κανονικά τα βήματα της κανονικής 

τοποθέτησης. 

 

 

LMA i-Pen  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ  OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ-User Instruction 

 

 
 

Το LMA i-Pen λειτουργεί όπως το ποντίκι πάνω στην επιφάνεια εργασίας. 
 

1． LED：φωτοδίοδος υπερύθρων με πλαστικό κάλλυμα. Όταν γράφετε στον πίνακα, 

σιγουρετείτε  πως έχει οπτική επαφή με την  LMA i–Cam. 

2． Penpoint：αποσπώμενο προς τα κάτω, σε περίπτωση αλλαγής του προστατευτικού στο 

LED (μύτη του στυλό). 

3． Κουμπί «Δεξί κλικ» 

4． Κουμπί «PageUp». 
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5． Κουμπί «PageDown». 

6． Υποδοχή μπαταρίας 

 Για τη σωστή λειτουργία του, χρειάζεται 2 φορτισμένες μπαταρίες  τύπου AAA. 

 

 

 Έλεγχος  λειτουργείας： 

 Πατήστε ελαφρά με την LMA i–Pen, πάνω στην επιφάνεια προβολής 

 Πιέστε την μύτη της LMA i–Pen με το δαχτυλό σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν 

εμποδίζεται την οπτική επαφή της LMA i–Pen με την LMA i–Cam. Δοκιμάστε 

το σε απόσταση 10 cm περίπου από την επιφάνεια προβολής.  

 Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό κάλυμμα του LED υπερύθρων δεν είναι 

τοποθετημένο στραβά. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί, μπορεί να αντικατασταθεί 

έυκολα. 
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III．  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ - Πίνακας Ελέγχου   

 

1. Βαθμονόμηση (calibration) 

Ανοίξτε το “LMA -Interactor Control Panel” από την Επιφάνεια Εργασίας και βεβαιωθείτε 

πως η i-cam είναι εντός των ορίων της επιφάνειας προβολής, όπως στην παρακάτω εικόνα.   

 

 Αυτόματη  Βαθμονόμηση 

Πατήστε ,και στην επιφάνεια προβολής θα εμφανιστεί μια «σκακιέρα» 8x6 

τετραγώνων για την αυτόματη βαθμονόμηση. Όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία, ένα παράθυρο 

αντίστροφης μέτρησης θα εμφανιστεί που μας ενημερώνει πως το σύστημα αυτόματα θα 

ξεκινήσει σε 5 δευτερόλεπτα. Παράλληλα με την αντίστροφη μέτρηση, μας δίνονται  και 2 

επιλογές: «Run now» (εκκίνηση τώρα) και «Run later» (εκκίνηση αργότερα). 

Αν η βαθμονόμηση αποτύχει να ολοκληρωθεί σωστά, τότε το πρόγραμμα θα αρχίσει 

αυτόματα τη διαδικασία για χειροκίνητη (manual) βαθμονόμηση. 

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής, εκτελέστε το αρχείο ‘zx-setup-2.4.1-06212011.exe’ από 
το CD του λογισμικού, και ακολουθείστε τις οδηγίες. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, 
θα εμφανιστούν στην Επιφάνεια Εργασίας, το εικονίδιο του «i-Interactor - Control Panel». 
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 Σημείωση：Κατά την διάρκεια της αυτόματης βαθμονόμησης μην παρεμποδίζετε την 

εικόνα του προβολέα.  

 

 

 Χειροκίνητη Βαθμονόμηση 

Αν η Αυτόματη Βαθμονόμηση βγάλει σφάλμα, πατήστε από το μενού την επιλογή 

. Με αυτή την ενέργεια, στην οθόνη του προβολικού θα εμφανιστούν 

διαδοχικά 9 κόκκινες κουκίδες βαθμονόμησης. Ο χρήστης καλείται να πατήσει μια προς μια, 

τις κόκκινες κουκίδες στο κέντρο τους, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πένα. Όταν όλες οι 

κουκίδες πατηθούν, έχει γίνει η βαθμονόμηση και το σύστημα είναι έτοιμο προς χρήση. 
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 Σημείωση：  Όταν η βαθμονόμηση του συστήματος έχει ολοκληρωθεί σωστά, μην 

μετακινήσετε την LMA i –Cam ή τον προβολέα.  Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται να 

ξανακάνετε βαθμονόμηση.  Για το σκοπό αυτό σιγουρευτείτε ότι  η LMA i –Cam είναι 

σταθεροποιημένη.  Συχνά παρατηρείται να μην έχει σταθεροποιηθεί αρκετά και ο 

χρήστης να την μετακινεί άθελά του και χωρίς να το προσέξει τραβώντας κατά λάθος έστω 

και λίγο το καλώδιο USB που την συνδέει με τον υπολογιστή.
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2. Εκτέλεση 

Με την επίτευξη της βαθμονόμησης, το σύστημα θα αρχίσει να λειτουργεί σε 5 

δευτερόλεπτα, αλλιώς ο χρήστης μπορεί επίσης να το κάνει πατώντας το κουμπί  

. Αμέσως θα γίνει απόκρυψη του Πίνακα ελέγχου, και θα ελαχιστοποιηθεί κάτω 

στην γραμμή εργαλείων των Windows.  

Το σύστημα θα εξακολουθεί να εκτελείτε στο παρασκήνιο και ο χρήστης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πένα αντικαθιστώντας αν θέλει το ποντίκι. Αν θέλετε να 

ανοίξετε ξανά το μενού του Πίνακα Ελέγχου,  απλά κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του που 

βρίσκεται στην γραμμή εργαλείων των Windows.  

Πατήστε το κουμπί , για να γίνει προσωρινή παύση του συστήματος. Όπως θα 

δείτε το κουμπί θα αλλάξει σε .  Πατήστε το κουμπί ξανά  και το σύστημα θα 

συνεχίσει και πάλι την κανονική του λειτουργία. 

3. Κατάσταση λειτουργίας 

Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, η απεικόνιση  της κάμερας είναι  από 

προεπιλογή απενεργοποιημένη. Αν θέλετε να βλέπετε την εικόνα της κάμερας, μπορείτε να την 

ενεργοποιήσετε, κάνοντας κλικ στο κουμπί . (Συνιστάται μόνο σε περίπτωση 

εκσφαλμάτωσης) 

Επίσης, η «γραμμή κατάστασης» του συστήματος θα είναι από προεπιλογή, κρυμμένη. Για να 

την εμφανίσετε, πατήστε το κουμπί . Η γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί 

όπως στην εικόνα  παρακάτω: 
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Στην γραμμή κατάστασης περιλαμβάνονται τα εξής: Ρυθμός μετάδοσης καρέ (fps), Συντονισμός 

πένας, Κατάσταση λειτουργίας «αριστερό κλικ» και  Μέγεθος υπέρυθρης κουκίδας (Speckle 

Size). Η μπάρα  « Sample Time»  μας δίνει την δυνατότητα να αλλάξουμε αν χρειαστεί την 

τιμή των frame rate (καρέ/ δευτερόλεπτο).  

 Σημειώσεις： 

1. Για την μέγιστη ταχύτητα του συστήματος, απενεργοποιήστε την απεικόνιση της 

κάμερας.  

2. Για τη βέλτιστη επίδοση του συστήματος προσαρμόστε το «Sample Time» σε τιμές 

ανάμεσα από 30-40 (frame rate) 

 

4. Ρυθμίσεις για προχωρημένους 

Πατήστε το κουμπί . Το παράθυρο των ρυθμίσεων να ανοίξει: 

 

 Αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με περισσότερες από μια κάμερες, φροντίστε να 

έχετε ενεργοποιημένη  μόνο την  LMA i–Cam . 
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 Exposure Time: Ελέγχει τον χρόνο έκθεσης της κάμερας. Μικρότερη τιμή μας δίνει πιο 

σκοτεινή εικόνα και αντιστρόφως. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι -8. Σε περίπτωση που 

αλλάξετε την τιμή, απαιτείται ξανά η βαθμονόμηση του συστήματος.  

 Threshold：Με μικρή τιμή, επιτυγχάνουμε τον ευκολότερό εντοπισμό του στίγματος των 

υπερύθρων. Αλλά αυτό συνήθως δημιουργεί παρενέργειες εξαιτίας του εξωτερικού 

φωτισμού. Το προτεινόμενο εύρος τιμών είναι 150-200. (προεπιλεγμένη τιμή 180) 

 Speckle size (min): Ο ελάχιστος αριθμός υπερύθρων εικονοστοιχείων που μπορεί να 

ανιχνεύσει το σύστημα. Μικρότερη τιμή μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία του 

συστήματος, αλλά αυξάνει και τις πιθανότητες για παρενέργειες από τον εξωτερικό 

φωτισμό. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 5. 

 Speckle size (max): Ο μέγιστος αριθμός υπερύθρων εικονοστοιχείων που μπορεί να 

ανιχνεύσει το σύστημα. Στόχος του είναι να φιλτράρει τις μεγάλες αντανακλάσεις. Η 

προεπιλεγμένη τιμή είναι 1000. 

 Tolerance: Η βέλτιστη τιμή μπορεί να αυξήσει την σταθερότητα του συστήματος, αλλά 

μπορεί επίσης και να μειώσει την ευαισθησία. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0 

 Enable left mouse button：Το πάτημα της ηλεκτρονικής πένας στην επιφάνεια έχει την ίδια 

λειτουργία με το πάτημα του αριστερού κλικ του ποντικιού. Αυτή η λειτουργιά είναι και η 

προεπιλεγμένη. 

 Auto-code: Όταν πατήσουμε αριστερό κλικ στην πένα αυτομάτως θα σταλθεί ένας κωδικός 

πιστοποίησης στην LMA i-Cam. 

 Σημείωση:  Μην αλλάζετε τις παραπάνω ρυθμίσεις αν δεν είστε κάποιος εξειδικευμένος 

χρήστης (συνιστάται) . 
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IV． ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 
Το LMA Interactor συνοδεύεται από 2 CD με το λογισμικό χρήσης του. 

Screen Pen    και     LMA tool 

Στο πρώτο CD περιέχεται το λογισμικό εγκατάστασης των οδηγών της συσκευής, και 2 
απαραίτητες εφαρμογές, όπως τον «Πίνακα Ελέγχου» της συσκευής,  και την εφαρμογή 
«Screen Pen» 
 
A. 
 

SCREEN PEN  SOFTWARE 

 
 
 
 

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο , για να τρέξετε την εφαρμογή «Screen Pen». 
 Αμέσως θα εμφανιστεί η εργαλειοθήκη του συστήματος: 
 

1. Screen draw: Εργαλείο ελεύθερης σχεδίασης. 

2. Δημιουργεί μια νέα λευκή επιφάνεια σχεδίασης.  

3. Pen tool: Αλλάζει την λειτουργία σε κατάσταση 

σχεδίασης.  

4. Brush tool: Αλλάζει την λειτουργία σε κατάσταση 

σχεδίασης με βούρτσα. 

5. Πάχος γραμμής. 

6. Παλέτα χρωμάτων. 

7. Καθαρισμός όλης της επιφάνειας. 

8. Αποθήκευση του σχεδίου σας σε έναν φάκελο της 

αρεσκείας σας. Ο προεπιλεγμένος φάκελος είναι ο 

‘/img’ που βρίσκεται μέσα στον φάκελο του 

προγράμματος. 

9. Ανοίγει το εικονικό πληκτρολόγιο. 

10. Βοήθεια.  

11. Έξοδος. 

 

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής, εκτελέστε το αρχείο ‘zx-setup-2.4.1-06212011.exe’ 
από το CD του λογισμικού, και ακολουθείστε τις οδηγίες. Με την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης, θα εμφανιστούν στην Επιφάνεια Εργασίας, το εικονίδιο του «Screen Pen». 
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 Σημείωση:  Για τους χρήστες των Windows 7, απαιτείται η παρακάτω ρύθμιση 

συμβατότητας του προγράμματος «ScreenPen» : Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ScreenPen  

Επιλέξτε Ιδιότητες  Επιλέξτε την καρτέλα συμβατότητας  Τσεκάρετε την επιλογή  

‘Απενεργοποίηση  Desktop composition’. 

B. 

To LMA tool περιέχεται στο δεύτερο συνοδευτικό CD του LMA Interactor. 

LMA Tool - Εργαλείο Διαχείρισης και Συγγραφής 

μαθημάτων 

Με το LMA μπορείτε να δημιουργήσετε σειρές μαθημάτων για e-learning 
αποφεύγοντας τα πολύπλοκα λογισμικά συγγραφής.  

 

Το LMA είναι σχεδιασμένο για δασκάλους που δεν έχουν γνώσεις 
προγραμματισμού. Μπορείτε να συνδυάσετε απλά στοιχεία πολυμέσων όπως 
κείμενο, εικόνα, ήχο, video και να δημιουργήσετε ένα μάθημα συμβατό με SCORM. 
Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο μάθημα μέσω μιας πλατφόρμας 
e-learning ή απλά μέσω μιας ιστοσελίδας. Επίσης, το μάθημα που δημιουργήσατε 
μπορεί να διανεμηθεί μέσω eMail στους τελικούς χρήστες - μπορούν να δουν το 
περιεχόμενο με οποιονδήποτε web browser και δεν χρειάζεται συγκεκριμένο 
λογισμικό για την προβολή του μαθήματος.  

Η εγκατάσταση καθώς και οι οδηγίες χρήσης του LMA tool με τις εκατοντάδες 
δυνατότητες  περιέχονται σε ξεχωριστό εγχειρίδιο που θα βρείτε στο συνοδευτικό 
CD.  

  

Εκτελέστε το αρχείο ‘ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.htm’ από το CD του LMA tool για να 
πλοηγηθείτε στο κεντρικό μενού των περιεχομένων. Εκεί, υπάρχουν οι σχετικές 
οδηγίες για την εγκατάσταση του προγράμματος, καθώς και link για το εγχειρίδιο 
χρήσης του λογισμικού. 
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Tο μενού περιεχομένων του CD LMA tool 
 
 

 

 

 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΟΠΟΙΟ 

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ. 
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V． ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ  
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VI． ΣΥΧΝΕΣ EΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ) – ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLE SHOOTING) 

 Σε κατάσταση λειτουργίας της κάμερας, δείτε από τον Πίνακα Ελέγχου, αν  η εικόνα 

που προβάλλεται στο παράθυρο είναι σκοτεινιασμένη (μαυρισμένη). Σε περίπτωση 

που δεν είναι σκοτεινιασμένη, αλλάξτε την τιμή Exposure Time για να κάνετε την 

εικόνα της κάμερας σκοτεινή.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο έλεγχος πρέπει να γίνει, χωρίς να έχουμε την ηλεκτρονική πένα σε 

χρήση. 

     

Παράθυρο Πίνακα Ελέγχου με τα πλήκτρα ρυθμίσεων και την εικόνα της κάμερας 

(i-cam) 

 Όταν πιέσουμε την ηλεκτρονική πένα στην επιφάνεια προβολής, θα πρέπει να 

εμφανίζεται μια φωτεινή κουκίδα στην εικόνα της κάμερας. Σε περίπτωση που δεν 

φαίνεται δώστε μεγαλύτερη τιμή στο Exposure Time. 

 Σε περίπτωση που έχετε 2 ή παραπάνω κάμερες εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας, 

θα πρέπει να τις απενεργοποιήσετε όλες, και να έχετε μόνο την LMA i-cam ενεργή. 

 Σε περίπτωση που το σύστημα δυσκολεύεται να ανιχνεύσει την θέση της ηλεκτρονικής 

πένας στην επιφάνεια,  δοκιμάστε να δώσετε μικρότερη τιμή στο Threshold ή στο 

Speckle size (min) 

 Σιγουρευτείτε ότι το χέρι σας δεν εμποδίζει την οπτική επαφή μεταξύ της κάμερας και 

της μύτης της ηλεκτρονικής πένας (i-Pen) 
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 Όταν η απόσταση προβολής ή η εικόνα του προβολέα είναι πολύ μικρή, και το 

σύστημα αδυνατεί να λειτουργήσει σωστά, ο χρήστης μπορεί να δώσει χαμηλότερη 

τιμή στην παράμετρο Εxposure Τime  (-9 ή -10).  

 Όταν η τιμή του Εxposure Τime αλλάξει, ο χρήστης απαιτείται να ξανακάνει 

βαθμονόμηση του συστήματος, για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις. 

 Αν η ηλεκτρονική πένα έχει μεγάλη καθυστέρηση στην απόκριση, και δεν έχει υποστεί 

καμιά βλάβη, κατά πάσα πιθανότητα, οι μπαταρίες χρειάζονται αντικατάσταση. 

 Με την χρήση της ηλεκτρονικής πένας, θα δημιουργηθεί τριβή στο άκρο της. Αυτό 

όμως δεν πρόκειται να επηρεάσει την λειτουργία της. Υπάρχουν ανταλλακτικές μύτες. 

 Αν στο χώρο υπάρχουν πολλές συσκευές 2.4G, μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία του 

συστήματος. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή ‘Advanced Setting  

Auto-code.’  Με αυτή την ενέργεια, θα απενεργοποιηθούν τα δευτερεύοντα κουμπιά 

της ηλεκτρονικής πένας, αλλά θα μπορείτε να γράφετε στην επιφάνια κανονικά. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη σωστή λειτουργία του συστήματος συμβουλευτείτε το διάγραμμα 

με την  «ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ» 
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