Huvudmus - Tracker PRO
Tracker PRO huvudmus är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

Tracker PRO är en hands-free datormus, som omvandlar
kroppsrörelser till förflyttningar av musmarkören i en
dator. Den används istället för en standard datormus.
2 knapps
datormus

Automatiskt klick - Magic Cursor 2000
Enkelklick
Dubbelklick
Håll/dra
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Scrollknapp
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Naturlig storlek

Tracker PRO kan användas med valfri
klick-enhet. För brukare med mycket
begränsad motorik kan programmet
Madentec Magic Cursor användas.
Med Magic Cursor 2000 erhålls
automatiskt klick, dubbelklick mm.

En 30 dagars demo kan GRATIS laddas ner från:

• Tracker PRO är en hands-free datormus, som omvandlar kroppsrörelser
till förflyttningar av musmarkören. Ingen handrörelse görs, vilket är
bra för den som har begränsad motorisk rörelseförmåga, musarm etc.
Tracker PRO har hög precision och används till valfria tillämpningar.

www.rehabmodul.se
Tracker PRO arbetar efter en enkel princip:
Reflektion av ljusrörelser konverteras till datormusrörelser. Applicera reflexpunkten direkt på pannan,
på tvärstaget på ett par glasögon eller annan lämplig
plats på kroppen, som kan röras viljemässigt.

• Tracker PRO har en inbyggd detektor som känner av en reflexpunkt,
som kan appliceras på pannan, glasögonbåge etc. När huvudet rörs,
flyttas även musens datormarkör.
• Tracker PRO ansluts som en USB mus (därmed även Mac) och känner
automatiskt av anslutningen enligt ”plug & play” -inga extra drivrutiner.
• Pekarhastigheten är valbar i 2 lägen, relativt datorns grundinställning.
• Om tillämpningen saknar möjlighet till automatisk vänster-klick (dwell),
finns alternativ, t ex: använda Madentec Magic Cursor 2000, ett
program för PC för att automatiskt skapa olika klickfunktioner, mm.

Bärbar dator: Använd standardclipset och montera
på skärmens överkant och vrid detektorn 90° så att
den pekar mot brukaren.
Bordsdator: Placera Tracker PRO på skärmen och
rikta detektorn så att den pekar mot brukaren.

• Tracker PRO kan med fördel användas för styrning av programmen
”På-skärmen-tangentbordet” WiViK3 & AKK-programmetSoftVantage.
(Båda programmen finns att köpa hos Rehabmodul AB.)

PRODUKTER

Artikelnummer

Tracker PRO
6471
Magic Cursor 2000
6472
Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris!

Rehabmodul AB
För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Några tekniska data

ISO 22 36 06

Mått: 51 x 51 x 83 mm. Vikt: C:a 120 g. Uttag: För manuellt
klick/dubbel-klick med manöverkontakter, finns ett uttag
3,5 mm phono, stereo. Strömförsörjs av ansluten dator.
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