Grid
Brukerveiledning
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Cognita support program
Våre medarbeidere er her for å sikre god personlig support
mellom 08:00 og 16:00
Våre spesialister er tilgjengelige for å hjelpe deg med:
o Opplæring i Grid 3
o Feilsøking, tekniske og generelle spørsmål
o Grid 3 tilpasning og redigering
Les Brukerveiledning og Starte med Grid 3 manualen før du
bruker Grid Eye On.
Kontakt oss på Telefon: +47 2212 1450 eller Mail
support@cognita.no

Produkt
Inkludert i din Grid Eye On
✓
✓
✓

Valgfritt tilbehør

Grid Eye On-nettbrett
Strømforsyning
PowerGrip™
(ekstra batteri pakke)
Brukerveiledning
Starte med Grid 3
Pusseklut
Monteringsplate for stativ

✓ BumpGuard™
(ekstra støtsikring)

✓
✓
✓
✓
✓
Batteri
✓

Grid Eye On bruker et litium ion batteri som må kastes i samsvar
med lokale forskrifter. For gjenvinning av batterier og enheter,
gå til sortere.no eller ring 2212 1450.
Koble lader til enheten og lad den helt opp før første gangs bruk.
Ladestatus lampen indikerer batterinivået.
Charge Status Light Battery Level
Grønn
Full ladet til 100%.
Gul
Strømforsyningen tilkoblet, og batteriet
lader.
Rød
Batterikapasiteten er mindre enn 15%.
•
•
•
•

ADVARSEL!
Grid Eye On er primært beregnet for innendørs bruk.
Grid Eye On er vanntett, ikke sprutsikker og skal ikke brukes i regn.
Omgivelses temperatur for drift er 0°C til +40°C.
Omgivelses temperatur for lagring -20°C til +60°C.
ADVARSEL: Ikke la batteriet tømmes helt. Dette for å sikre at systemet
lukkes ordentlig. Kast aldri batterier i ild fordi de kan eksplodere .
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Bli kjent med systemet
Grid Eye On front
Strøm Status

Lade Status

Touch-skjerm

Front Kamera

Øyestyring

Grid Eye On ovenfra

Strøm på

Volum opp og ned

Grid Eye On bakside
Bakre
Kamera

Bordstativ

Monteringsplate for stativ
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Bli kjent med systemet
Grid Eye On sett fra venstre
Lade inngang
USB Port
Øyestyring Reset knapp

Høyttalere

Grid Eye On sett fra høyre

Hodetelefoner
USB Port
HDMI utgang
Bordstativ

Høyttalere
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Kom i gang
Funksjon
Start opp
Skru av

Aktivere Hvilemodus
På etter Hvilemodus
Maskin Reset

Strøm på knapp bruk
Trykk Strøm på knappen en gang.
Følg den vanlige prosedyren for å slå av
enheten. Trykk på Windows startknapp i
nedre venstre hjørne av skjermen, og
trykk deretter "På/av", deretter "Avslutt".
Trykk og slipp Strøm på knappen.
Maskinen er fortsatt aktiv i hvilemodus.

Trykk og slipp Strøm på knappen.
Trykk og hold Strøm på knappen i
minimum 7 sekunder.

Bør ikke benyttes til “Skru av” funksjonen.

Juster lyd styrken
Juster lyd styrken med (+ eller -) på toppen av Grid Eye On
maskinen. Trykk venstre for å øke (+) lyden eller venstre for å
senke (-) lyden.
Lyd kan i tillegg justeres i Grid 3 programmet.
Hvis du foretrekker det, kan du velge "Lyd" -ikonet
nederst til høyre på oppgavelinjen.

Wi-Fi
Klikk på globus lignende ikon nede til høyre ved klokken for å se
etter tilgjengelig trådløst nettverk.

Vanlige spørsmål (FAQ)
Sp Øyestyringskamera ser ikke ut til å fungere, jeg får en melding
om at det ikke er oppdaget noen øyestyring?
Sv Trykk og slipp Øyestyring Reset knapp på venstre side av
maskinen (se side 4). Vent 10 sekunder før øyestyringskamera er
resatt.
Sp Hvordan skal jeg slå av Grid Eye On? Bør jeg bruke Strøm påknappen øverst på enheten?
Sv Slå av enheten som en tradisjonell Windows-maskin. Trykk på
Windows startknapp i nedre venstre hjørne av skjermen, velg
"På/av", deretter "Avslutt".

MERKNAD: En "Maskin reset" ved hjelp av Strøm på-knappen
øverst på maskinen kan føre til tap av data og uforklarlige feil.

Sp Hvordan rengjør jeg skjermen på Grid Eye On?
Sv Tørk av skjermen med en mikrofiberklut fuktet med
skjermrensemiddel. Spray rengjøringsmiddelet direkte på kluten,
ikke på enheten. Dette for å unngå skade på elektroniske
komponenter.
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Sp Hvor lenge skal maskinen fungere på batteri drift og hvor lang tid
tar det før det er fullt oppladet?
Sv Maskinen fungerer ca. 10 timer på batteridrift. Når batteriene er
tomme, tar det ca. 5 timer før de er fullt oppladet.
Sp Kan Grid Eye On brukes med bi-fokale, tri-fokale eller
progressive linser?
Sv Ja, men for å oppnå best mulig resultat, anbefales en fokal linse
beregnet for datamaskinbruk.
Sp Hva skjedde med oppgavelinjen i Windows? Alle programmene
mine er i fullskjerm.
Sv Du kan være i nettbrettmodus. Sveip opp fra bunnen av
skjermen, trykk på "Handlinger" -ikonet nederst til høyre på
oppgavelinjen, og trykk deretter på Tablet-modus-knappen.

Takk for at du valgte Grid Eye On.
For ytterligere informasjon knyttet til programvare
henvises det til Starte med Grid 3 manualen.
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