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De LipStick
Voor mensen die geen standaard computermuis kunnen gebruiken, biedt de
LipStick een goed alternatief. Bij de LipStick worden alle muisfuncties met de
mond bediend. De muiscursor volgt de bewegingen van de mond, het klikken
van de muisknoppen gebeurt met de lippen.

1. plaatsing en aansluiting
Bevestig de LipStick op een stevig statief, zodanig dat de kabeluitloop zich aan
de onderzijde van de LipStick bevindt. Uw leverancier kan zorgen voor een
geschikt statief met ¼ inch standaard camera bevestiging.
Zorg ervoor dat de LipStick zo staat opgesteld
dat de tip bij een ontspannen zithouding
eenvoudig in de mond genomen kan worden
terwijl u recht op de monitor kunt kijken zonder
uw hoofd te hoeven draaien.
Bij een optimale afstelling van de helling komen
de boven- en onderlip ongeveer even ver over
de tip.
Steek de connector in een vrije USB poort van de computer. De LipStick wordt
automatisch herkend. Er zijn geen speciale stuurprogramma’s nodig.
De juiste opstelling is van groot belang voor comfortabele bediening. Van
alle factoren die het gebruikscomfort beïnvloeden, is dit de belangrijkste!
Omdat de LipStick zichzelf bij inschakelen automatisch instelt, mag de
rode tip tijdens het inschakelen minstens 10 seconden niet aangeraakt
worden.

2. in de mond nemen
Om ongewenst klikken te voorkomen, kan de
LipStick het beste met losjes gesloten lippen in
de mond geschoven worden zodat beide lippen
ongeveer tegelijk over de tip glijden.
De beste resultaten bereikt u door de rode tip tot
aan de verdikking in de mond nemen

3. muisbewegingen
Houd de lippen goed gesloten en duw de tip in de gewenste richting. De
muiscursor op het beeldscherm zal overeenkomstig bewegen. Hoe harder men
duwt, hoe sneller de beweging. Omdat de LipStick reageert op kracht, zal de tip
zelf niet merkbaar bewegen en zijn kleine hoofdbewegingen voldoende.
Soms begint de muiscursor spontaan te bewegen. Door de tip enkele
seconden geheel los te laten wordt de ongewenste beweging gestopt.
Als de lippen niet goed gesloten zijn, kan het gebeuren dat de cursor niet
wil bewegen.

4. klikken van de muisknoppen
Door de bovenlip even kort op te tillen van de tip en weer terug te plaatsen,
wordt een linker muisklik gegeven. De onderlip bedient de rechterknop. Een
dubbelklik wordt gegeven door de bovenlip tweemaal kort na elkaar van de tip
te halen.
Slepen met de muis kan worden gestart door de bovenlip iets langer van de tip
te houden. Het slepen wordt beëindigd door kort te klikken.
Tijdens een muisklik worden alle muiscursor bewegingen geblokkeerd.
In zeldzame gevallen kan de werking van de knoppen verstoord zijn en
kan de muiscursor schijnbaar ‘bevriezen’. Dit kan eenvoudig verholpen
worden door de tip minstens 20 seconden geheel los te laten.

5. reinigen en onderhoud
De LipStick is volledig gesloten. Er kan geen speeksel in het apparaat komen
en er kunnen zich geen bacteriën ophopen in de LipStick.
Het reinigen kan eenvoudig met een vochtige doek, eventueel met een
schoonmaak- of ontsmettingsmiddel. De LipStick is bestand tegen elk
gebruikelijk reinigingsmiddel. Ook kunnen, bij de apotheek verkrijgbare, in
alcohol gedrenkte ontsmettingsdoekjes worden gebruikt.
Omdat de LipStick geen bewegende delen bevat, treedt er geen slijtage op. Er
zijn geen onderdelen die vervangen moeten of kunnen worden.

6. instelprogramma en handleiding
Tijdens de productie is de LipStick zo ingesteld dat het apparaat door de
meeste gebruikers goed te bedienen is. Mensen die hiermee tevreden zijn
hebben verder geen speciale software nodig.
Het is echter mogelijk om de eigenschappen van de LipStick aan te passen
aan individuele wensen en gebruikssituaties met een speciaal Windows
instelprogramma.
De bijgeleverde USB stick bevat het instelprogramma en een .pdf bestand met
de handleiding. Om te installeren: steek de USB stick in een vrije poort van de
computer en start Setup. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.
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Bediening door kracht. Kleine hoofdbewegingen zijn voldoende.
Zeer nauwkeurig bij kleine bewegingen. Pixel voor pixel is mogelijk.
Automatische versnelling voor vloeiende en snelle grote bewegingen.
Muisklik door lip op te tillen.
Vrije keuze van boven- of onderlip voor links of rechts klikken.
Slepen met de muis is eenvoudig mogelijk.
Mondstuk van hoogwaardige medische kunststof. Bijtbestendig.
Solide metalen behuizing. Ongevoelig voor schokken.
Geheel gesloten constructie voor optimale hygiëne.
Eenvoudig schoonmaken met alle gangbare reinigingsmiddelen.
Geen onderdelen die regelmatig vervangen moeten worden.
Kan in elke stand gebruikt worden, ook liggend in bed.
Automatische sensor kalibratie. Geen Resetknop nodig.
Plug en Play bruikbaar voor Windows, Apple, Linux en Android.
Met Windows instelprogramma voor individuele aanpassingen.

