Datormus - Orbitrack touch
Orbitrack datormus är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

Orbitrack är en ergonomiskt utformad datormus som inte
kräver hand- eller handledsrörelse. Dessutom försedd
med extra funktioner - för att enklare använda en dator.
Grön touch-knapp
Dubbel-klick, automatiskt
- bara 1 klick behövs

4 knapps
datormus

Blå touch-knapp
Drag/håll-funktion
Lysdiod
Fast/ blinkande sken
visar olika
funktioner.

Röd
touchknapp
Vänster
-klick

Gul
touchknapp
Högerklick

Grått touch-fält
En elektronisk styr- och kontrollring som gör att
fingrets beröring omvandlas till musmarkörens
rörelseriktning och rörelsehastighet. När fingret
lyfts från kontrollringen stannar markören. Hög
exakthet. Kontrollringens diameter är 50 mm.
Den vita punkten i mitten är en vilopunkt för
fingret, när ingen markörrörelse ska göras.

Orbitr - Datormusen som använder touch-teknik!
Datorns markör kan styras i alla riktningar och hastigheter med en, enda
mjuk beröring av tryckytan. Ingen hand- eller handledsrörelse krävs.
Detta eliminerar monotona rörelser - bra för alla och också bra för den
som har begränsad motorisk rörelseförmåga, musarm etc.
Ergonomisk och robust utformning med stor bas (stabil på bordet).
Kan anslutas som PS/2 eller USB mus (därmed även Mac). Ansluts till
datorn enligt ”plug and play”- extra drivrutiner behövs ej.
Fyra färgkodade knappar för klickfunktioner: RÖD: vänster-klick,
GUL: höger-klick, GRÖN: dubbel-klick (Dubbelklick görs automatiskt
med ett, enda klick.) samt BLÅ: drag/hållfunktion.
2 programmerbara ingångar för yttre manöverkontakter, för klickfunktioner.

Några tekniska data
Mått: 220 x 140 x 45 (24) mm. Vikt: C:a 0,5 kg.
Uttag: 2 st 3,5 mm phono, mono. Strömförsörjs
av ansluten dator.
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