TRACKERPRO

alternatieve muisbesturing
TrackerPro is een plug-and-play alternatieve
computermuis voor personen die hun handen
weinig of niet kunnen gebruiken. Kleine
bewegingen van het hoofd sturen de muiscursor
over het computerscherm. Links en rechts klikken
met de muis gebeurt met een of twee schakelaars
of met dwell-selectiesoftware zoals Dwell Clicker
(beide apart verkrijgbaar).
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De TrackerPro-hardware wordt voor de gebruiker
op of direct onder het computerscherm geplaatst en
wordt aangesloten op een USB Type A-aansluiting
van de computer. De gebruiker plaatst een kleine
reflecterende stip op het voorhoofd, de bril of
bijvoorbeeld de rand van een hoed. TrackerPro leest
de beweging van de reflecterende stip en vertaalt
deze beweging in de beweging van de muiscursor op
het computerscherm.
Een of twee schakelaars met 3,5-mm jack stekkers
kunnen worden aangesloten op TrackerPro voor de
bediening van de linker- en rechtermuisknop.

Windows 7, 8 of 10: Dwell Clicker 2
MacOS Sierra 10.12 of High Sierra 10.13:
de functionaliteit voor de dwell-selectie is
onderdeel van de toegankelijkheidsinstellingen
en kan worden geactiveerd door naar
Systeemvoorkeuren> Toegankelijkheid> Dwellbediening te gaan
MacOS El Capitan 10.11 tot Mavericks 10.9: De
DwellClick-app kan worden gekocht in de MacOS
App Store
Google Chrome OS: Dwellselectie kan worden
geactiveerd door naar Toegankelijkheid>
Automatisch klikken te gaan

TrackerPro eigenschappen
• Hoge resolutie CCD-camera: ultra-gladde,
pixelperfecte bediening. U kunt TrackerPro
gebruiken voor tekenen, ontwerpen of andere
toepassingen waarvoor ﬁjne cursorbesturing is
vereist.
• 45 graden gezichtsveld: u kunt overal voor de
computer zitten waar het voor u comfortabel is,
de TrackerPro zal u automatisch vinden.
• Horizontale of verticale montage: u kunt dezelfde
TrackerPro gebruiken op elk type computer:
desktop of laptop. De draaiende camerakogel
maakt het heel eenvoudig om de camera te
richten.
• USB Type A-aansluiting.
• Plug & Play: geen software vereist voor de
TrackerPro-hardware bij gebruik met één of twee
schakelaars. Voor handenvrij muisklikken is
dwell-selectiesoftware nodig.

Voor volledig handenvrij klikken met TrackerPro
moet dwell-selectiesoftware op de computer zijn
geïnstalleerd. Hieronder staan enkele dwell-selectieopties die momenteel beschikbaar zijn:
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 eschikt voor gebruik met zonlicht: geen
G
hinderlijke verspringen door storing door zonlicht
- u kunt TrackerPro zelfs in direct zonlicht
gebruiken.
Compatibel met Intellipoint (Microsoft software
t.b.v. Microsoft muis): u kunt eenvoudig scrollen
door eenvoudig uw hoofd op en neer te bewegen
– dat is veel eenvoudiger dan wanneer u steeds
op de schuifknoppen moet klikken.
LED-indicatoren voorzijde: kleine lampjes aan de
voorzijde tonen of TrackerPro een reflecterende
stip ziet.
Eén vel met 50 reflecterende stippen wordt
meegeleverd.
TrackerPro is geen webcam en wordt alleen
gebruikt voor de muisbesturing.

Technische specificaties
Afmetingen
5,1 cm X 5,1 cm X 8,3 cm
Gewicht
113 gram
Ingangsspanning
5 V vanaf de USB-poort
Vermogen
1,15 Watt
Gezichtsveld
45°, symmetrisch
Lens
focusvrij
Bedrijfstemperatuur 0-40 °C
Besturing
Android, OS X, Windows
Muisinvoer
USB
Infra Rood golflengte 850 nanometer
Schakelaaringang
3,5 mm, stereo jack
pmerking: Als u merkt dat er pauzes in de
O
muisbewegingen zitten, kunt u de beweging die wordt
gebruikt om de cursor te verplaatsen, aanpassen. Met
langzamere, stabielere bewegingen kan de sensor
van TrackerPro continu op veranderingen controleren
om consistentere muisbewegingen te bieden.
Artikelnummer
ABL-TP
TrackerPro
ABL-STP-STIP TrackerPro 100 stippen
0555-01
Dwell Clicker
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