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Hodemus Nano brukerveiledning
Hodemus Nano monteringsbraketten gir
deg god tilgang til hodemusen sammen
med din GridPad
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Hva er inkludert

Hodemus Nano monteringsutstyr kan komme alene eller sammen
med Hodemus Nano.
Følgende medfølger Hodemus Nano:

- Hodemus Nano kamera (GridPad versjon)
- Refleksprikker
- Hodemus Nano brakett
- USB kabel
- Skruetrekkere
- Monteringsskruer
- Brukerveiledning
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Komme i gang

2

Hodemus Nano holderen er designet for å passe rett på din
GridPad.
Denne veiledningen inneholder
Montering av Hodemus Nano
Feste braketten på din GridPad
Sette opp Hodemus Nano
Bruke Hodemus Nano med Grid3
Hodemus Nano-monteringsbrakett leveres med Nano mus inni.
Verktøy som kreves
-

Skruetrekker M3 Hex
Skruetrekker M4 Hex
Flat overflate
Klut ( i noen tilfeller)
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Hodemus Nano

Hodemus Nano kamera
Rød og grønn lampe

USB 2.0 Mikro

dip brytere
Optisk vindu

Hodemus Nano brakett
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Bryter adapter port

Hodemus Nano montert på GridPad

7

4

Montering av Nano holderen

Hvis du allerede har en Hodemus Nano, må du sette sammen
beskyttelsen med kameraet inni før du monterer det på deres
GridPad.
1.

Fjern de fire skruene med den medfølgende M3skrutrekkeren, og fjern baksiden av festet.

2.

Konfigurer Hodemus Nano`s DIP-brytere til dine
foretrukne innstillinger. For mer informasjon om disse,
se avsnitt 11.
DIP-brytere
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3.

Plasser kameraet i holderen, og kontroller at lysdiodene
er på linje med hullene, og sett sammen beskyttelsen.
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Montering av Hodemus Nano

1.

Plasser din GridPad på en flat overflate med skjermen
vendt ned.

2.

Fjern de to øverste skruene på monteringsplaten din med
den medfølgende M4 skrutrekkeren.

Readapt

3.
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Daessy

Hodemus Nano leveres med 2 nye skruer for både
Readapt og Daessy monteringsplater. Velg passende
skruer til monteringsplaten.

4.

Hvis du planlegger å bruke Hodemus Nano
-bryterportene (se avsnitt 9), kobler du til 3,5 mmadapteren.

Bryter adapter

5.

Mikro USB 2.0

Plugg USB 2.0-kabelen inn i Hodemus Nano.
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6.

Plasser Hodemus Nano korrekt i forhold til din GridPad og
benytt de vedlagte skruene for å montere den.

7.

Koble USB kabelen til venstre side av din GridPad.
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8.

(Valgfritt) Bruk kabelklemmene til å feste USB-kabelen
på baksiden av din Gridpad, for å forhindre at den setter
seg fast når du flytter enheten.

9.

Din GridPad er nå klar til bruk sammen med Hodemus
Nano. Det vil ta noen få øyeblikk å bli oppdaget. LEDen
foran lyser når Hodemusen er klar til bruk.
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Benytte Hodemus Nano

Hodemus Nano fungerer ved å spore en reflekterende prikk som
du plasserer på brukerens hode (enten direkte eller på et par
briller eller en caps). Prikkens bevegelse tilsvarer bevegelsen til
pekeren på din GridPad.
Tips: Du kan plassere den reflekterende prikken hvor som helst,
så lenge den er foran kameraet.

Plassering av din GridPad med Hodemus Nano
For best mulig ytelse, bør GridPad plasseres mellom 45 og 60
cm fra hodet. Husk at jo lenger unna Gridpad`en er, desto mer
bevegelse er nødvendig for å flytte pekeren rundt på skjermen.

Du kan bruke Hodemus Nano ved siden av brytere for flere
tilgangsalternativer. Se avsnitt 9 for å finne ut mer om bruk av
brytere med Hodemus Nano.
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Sporingsstatus
Når du er plassert på et komfortabelt sted, kan du bruke LED på
fronten av Hodemus Nano for å sjekke at kameraet sporer. Når
lysdioden er grønn, sporer kameraet.

Kameraet sporer

Lysdioden vil være rød når kameraet fremdeles er ute etter en
målprikk. Hvis LED-en blinker mellom grønt og rødt, kan det
hende du må flytte til kameraet finner sporingspunktet.

Kamera søker etter
et mål

Hvis du har sporingsproblemer, kan du sjekke området rundt
sporingspunktet for andre reflekterende objekter eller lyse
bakgrunnslys og refleksjoner.
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Pekerinnstillinger i Grid 3

Du kan justere innstillingene for Hodemus Nano-pekeren i Grid 3
ved å gå til Innstillinger - Betjening - Peker.
Her kan du velge hvordan pekeren skal aktiveres i Grid 3:
-

Trykk for å aktivere
Hold nede for å aktivere
Dvele for å aktivere
Trykk på bryter for å aktivere

Hvis du ikke bruker brytere sammen med Hodemus Nano,
anbefales Dvele for å aktivere aktiveringsmetoden. Du kan også
konfigurere dvele hastigheten, så vel som uthevingsalternativer.
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Pekerinnstillinger i Windows
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For å få mest mulig ut av Hodemus Nano, kan det være lurt å
justere innstillingene for Windows mus og tilgjengelighet. Disse gir
mulighet for finere kontroll av pekeren, størrelsesalternativer og
mer.
Windows-innstillingene for mus- og pekerkontroll kan du finne ved
å velge tannhjul i Start-menyen.

Innstillinger - Enheter - Mus
Under Enheter velg Mus. Til høyre i bildet velg så
Tilleggsalternativer for mus. Dette vil åpne “mus innstillinger”.
Her kan du velge forskjellige musealternativer, inkludert
pekerhastighet og markør stil.
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Innstillinger - Lettere tilgang
Det er mange skjerm- og lydalternativer du kan utforske på
venstre side av skjermen, inkludert markør- og pekerstørrelse.

Her kan du justere størrelsen og fargen på markøren og pekeren.
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Benytte Hodemus Nano
bryterinnganger
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Hodemus Nano har en valgfri bryteradapter som lar deg koble en
eller to brytere til kameraet.
Disse bryterne fungerer annerledes enn bryterportene på
GridPad. Når du kobler en bryter eller 2 brytere til Hodemus
Nano-adapteren, blir disse automatisk tildelt venstre og høyre
museklikk.
Du vil se at tilkoblingene er
merket henholdsvis venstre
og høyre.
Innstillinger for å klikke med
brytere festet til HeadMouse
Nano, bruk Windowsinnstillingene som beskrevet
i seksjon 8.
Hvis du vil bruke brytere
i Grid 3 (skanning,
eliminering, joystick
osv.), Fortsett å bruke
bryterportene på din
GridPad. Hodemus Nanobryterportene er ikke
tilgjengelige i Grid 3.
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Andre egenskaper

Infrarøde brytere
Hodemus Nano har en innebygget infrarød mottaker som kan
brukes med opptil tre brytere trådløst. Vi anbefaler ikke å benytte
denne på Gridpad da den kan påvirke andre aktuelle infrarøde
enheter.

Rotasjon
Hvis du ønsker å snu retningen til kameraet, kan du justere DIPbrytere på Hodemus Nano til riktig innstilling.
Du kan også bruke den innebygde sensoren for å la Hodemus
Nano velge sin retning. Disse innstillingene kan hjelpe når du
bruker Gridpad i en spesiell vinkel.
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DIP-bryterinnstillinger
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Det er fire små DIP-brytere på baksiden av Hodemus Nano.
Disse bryterne er nummererte og kontrollerer flere funksjoner
på kameraet. Du må bruke et lite verktøy, f.eks en binders eller
pinsett for å endre bryterne.
Standardinnstilling
Alle brytere er i PÅ-stilling.

Bryter 1
Mus sensitivitet. Å bytte bryter 1 til AV vil øke
sensitiviteten (eller hastigheten). Dette er nyttig
hvis du har en hodebevegelse, da musen vil være
langt mer følsom.
Bryter 2
Aktiver infrarød mottaker. Når bryter 2 er AV, er den
innebygde infrarøde mottakeren slått av.

Bryter 3
Tilt Sensor. Den innebygde sensoren kan slås av og
på.

Bryter 4
Når bryter 3 er slått av, vil bryter 4 kontrollere
hvilken vei opp HeadMouse Nano sporer. PÅ er
standard rotasjon og AV reverserer retningen.
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Informasjon om enheten

Produktnavn
Hodemus Nano og holder
Beskrivelse
HeadMouse Nano er en infrarød optisk sensor som sporer
side-til-side og opp-og-ned hodebevegelser. Den filtrerer
og transformerer deretter bevegelsene for å kontrollere
musepekersposisjonen på skjermen til en datamaskin, nettbrett
eller talemaskin.
Hodemus Nano bruker infrarødt lys for å spore en liten
reflekterende prikk som er plassert på brukerens panne eller
briller.
Brytere kan kobles direkte til Hodemus Nano gjennom en 3,5 mm
stereokontakt som ligger ved siden av USB-kontakten.
Tekniske spesifikasjoner
Operasjonsbølgebånd:
Strømforbruk:		
Synsfelt:			
Målehastighet:		
USB-grensesnitt:		
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Nær Infrarød
1/2 watt (typisk)
72 grader etter 45 grader
80Hz
Full hastighet

Sikkerhet
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Varighet
Ikke løft GridPad ved å løfte i Hodemus Nano.
Vann og væsker
HeadMouse Nano er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Ikke få
vann eller væsker på enheten.
Transport av GridPad med Hodemus Nano
HeadMouse Nano kan forbli festet på GridPad når du reiser.
Annen sikkerhet
Ved skade kan små deler løsne fra GridPad og Hodemus Nano.
Disse kan utgjøre en kvelningsfare. Små barn og personer med
kognitiv funksjonshemning bør overvåkes når de bruker enheten.
HeadMouse Nano er ikke steril. Benyttes ikke ved åpne sår, eller
mens du gjennomgår intensiv medisinsk behandling.
Avhending av Hodemus Nano
Ikke kast produktet i husholdnings- eller kontoravfall. Din
Hodemus Nano skal kastes i samsvar med lokale regler for
avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.
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Garanti informasjon

Origin Instruments garanterer at HeadMouse Nano vil være fri
for defekter i materialer og utførelse i en periode på to år fra
sendingsdatoen. Hvis produktet viser seg å være mangelfull i
løpet av denne garantiperioden, vil Origin Instruments, etter eget
valg, reparere eller erstatte det defekte produktet.
For å få service under ovennevnte garantier, må kunden varsle
Cognita AS om feilen før garantiperioden utløper.
Garanti gjelder ikke ved feil eller skade forårsaket av kunde.
Cognita AS er ikke ansvarlig for indirekte, spesielle, tilfeldige eller
følgeskader.
Produkter som ikke lenger er dekket av garantien, kan være
egnet for reparasjon. Kontakt Cognita AS ved behov.
Før du returnerer et produkt for reparasjon, kan du sende en
e-post til: support@cognita.no for veiledning.
Cognita AS tlf: 22121450
For reparasjoner i løpet av garantiperioden må kunde selv dekke
frakt til Cognita.
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FCC og CE varsel

Produkter som har CE-merking er testet og er erklært av Origin
Instruments Corporation i 854 Greenview Drive, Grand Prairie,
Texas 75050, USA for å være i samsvar med følgende standarder
eller andre normative dokumenter og følge bestemmelsene i
direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, 89 / 336 / EEC:
-

EN 55022 Klasse B-utslipp (strålt utslipp)
EN 61000-4-2, elektrostatisk utslippsimmunitet
EN 61000-4-3, strålt immunitet

Origin Instruments Corporation har testet HeadMouse Nano og
funnet at det overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i
henhold til del 15 av FCC-reglene.
Hvis dette produktet mistenkes for å ha forstyrret en radio- eller
TV-mottaker, må du fjerne strøm på utstyret og finne ut om
det er årsaken til forstyrrelsen. Hvis det eksisterer et problem,
oppfordres brukeren til å prøve å rette opp problemet ved å følge
et av følgende tiltak:
1.
2.
3.
4.

Vri eller flytt mottaksantennen på nytt.
Øk avstand mellom utstyret og mottakeren.
Flytt utstyrskablene på nytt.
Kontakt forhandleren eller Origin Instruments for flere
forslag.

Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og
representerer ikke en forpliktelse fra Origin Instruments
Corporation.
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ansvarsfraskrivelse

HeadMouse Nano er designet for bruk av personer som har
begrenset eller ingen motorisk evne, noe som muliggjør USB
musedrift. Det skal imidlertid ikke brukes i en applikasjon der
personskade eller tap av eiendom kan oppstå hvis HeadMouse
Nano av en eller annen grunn mislyktes.
Origin Instruments-produkter er ikke autorisert til bruk som
kirurgiske hjelpemidler eller som en del av et system ment å
støtte eller opprettholde liv. Brukeren påtar seg fullt ansvar for
å bestemme egnetheten til HeadMouse Nano for den tiltenkte
applikasjonen.
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Support
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Feilsøking og kundesupport
I de fleste tilfeller vil restart av Hodemus Nano ordne evt.
problemer. For å starte Hodemus Nano på nytt, kobler du fra og
kobler til USB-kabelen på nytt.
Hvis dette ikke reparerer problemet, start enheten på nytt. Hvis
du vil starte enheten på nytt, velger du Start og deretter velger
du Strøm> Slå av. Eller hvis enheten din har krasjet, hold nede
strømknappen eller fjernkontrollknappen i mer enn 5 sekunder
for å nullstille. Trykk på den igjen for å slå den på.
Hvis dette ikke løser problemet, kontakt support:
support@cognita.no
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Notater
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