ITREMOR MOUSE
BRUGERVEJLEDNING

FUNKTIONER
Software som filtrerer rystelser væk
Egnet til computer mus
Løsning til ufrivillige tryk på venstre og højre klik
Kan nemt justeres til rystelser på mange niveauer
Software boks sættes til mellem mus og enhed
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HVEM ER TKS
"Med velfærdsteknologi, som
omdrejningspunkt, er vores
formål at skabe større frihed i
hverdagen for borgere ramt af en
invaliderende sygdom. Dette med
henblik på at skabe en væsentlig
forøgelse af deres livskvalitet..”
Søren Mørch, CEO

INDHOLDSFORTEGNELSE
Introduktion, side 3
Opsætning, side 3
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Garanti, side 3
Hvad er inkluderet, side 4

Itremor Mouse består af et modul, som
indeholder software der bortfiltrerer
rystelser med musemarkøren på
computeren. Derved skabes der mulighed
for at tremor-ramte igen kan bruge deres
computermus uden at blive forstyrret af
rystelserne.

Hjælpemidlet er en boks som sættes
imellem computer og computermusen via
usb. Alt software er i boksen og derfor
skal der kun installeres en USB driver på
computeren. Boksen har to funktioner:
Drejeknappen justerer i hvor høj grad
softwaren filtrerer rystelser.
Den anden knap slår højre- og venstreklik
til og fra. Denne funktion er til dem som
ukontrolleret kommer til at trykke på
musens højre- og venstreklik.
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INTRODUKTION
Denne manual beskriver installationen og brugen af Itremor Mouse. Venligst læs
denne manual før ibrugtagen, for at sikre korrekt installation og brug.

SETUP
ITremor boksen sættes nemt til ind imellem mus og computer via USB.
Første gang Itremor Mouse tilsluttes installeres en driver automatisk ved internet
adgang. Der kan også foretages en manuel installation af driveren ved at hente fra
www.tks-technology.dk/support.

TILPASNING
For at kalibrere musen til brugerens rystelser, holder brugeren sin hånd på musen og lader den
ryste naturligt. Man justerer derefter på dreje knappen, indtil markøren på skærmen står stille.
Boksen er nu justeret til brugerens aktuelle behov og brugeren kan navigere markøren uden
større forstyrrelser.
Det er muligt at afbryde venstre/højre klik på musen ved utilsigtet tryk. Dette gøres ved at
trække kontakten mod højre (Disable). Husk at tilslutte eksterne knapper for at have
venstre/højre klik.
BEMÆRK: Er drejeknappen i højre bund position er modulet inaktiv, og musen er normal.

STATUS INDIKATOR (LYSDIODE)
Blinkende grøn: USB mus er ikke tillsluttet USB porten på Itremor Mouse.
Konstant grøn: USB mus er tilsluttet. Itremor Mouse er inaktiv.
Blinkende gul: USB mus kalibreres. Bevæg musen cirkulært i 2sec. og tryk venstre musetast.
Konstant gul: USB mus er tilsluttet. Itremor Mouse er aktiv.

GARANTI
Der ydes 2 års garanti fra faktureringsdato.
Garantien dækker kun brug i forhold til manual og ingen synlige tegn på misbrug.

OPBEVARING
Temp: 0 - 45'C
Tryk: 80 - 110kPa
Fugtighed: 15 - 95%

Fejl eller skade

Bortskaffelse

Er der observeret fejl

Produktet bedes afleveres

eller skader på produktet

ved elektronisk affald på

kontakt venligst lokal

en genbrugsstation. Smid

forhandler eller TKS.

ikke produktet ud med
husholdningsaffald, da det
er til skade for miljøet.
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HVAD ER INKLUDERET
I TKS er det vigtigt for os at levere et højt serviceniveau, for at brugeren får
det bedste ud af at bruge Itremor Mouse og derfor er service og hjælp
selvfølgelig inkluderet i prisen.

PRODUKT & SERVICE

TILKØB

Itremor mouse enhed

USB Mouse

USB ledning (indgang og udgang)

Knap til extern højre klik

Teknisk service support

Knap til extern venstre klik

MEDIER
Hjælpemiddelbasen
www.tks-technology.dk

https://hmi-basen.dk/
Facebook
https://www.facebook.com/tkstechnology/

LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/tks-a-s/

https://youtu.be/ZIZNCraVchs

KONTAKT OS
Søren Mørch
+45 60 68 84 68
sm@tks-technology.dk

Skalhuse 5, 9240 Nibe
www.tks-technology.dk
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