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Introduktion til Lumin-i
Lumin-i er et effektivt og nøjagtigt øjenstyringskamera,
der er skabt af Smartbox og baseret på Smart Eyeteknologi.
Nøglefunktionerne omfatter en utroligt Fintfølende
sporing af øjets bevægelser, som sikrer en høj ydeevne,
effektive infrarøde sendere til udendørs brug og en
stor sporingsboks, der tolererer hovedbevægelser og
-positioner inden for et bredt område.
Lumin-i, der er integreret i det specialbyggede Grid
Pad-kameramodul, er designet til brug sammen
med Grid Pad 12 og Grid Pad 15, så du kan omdanne
dit kommunikationshjælpemiddel til et robust og
funktionelt øjenstyringsmodul.
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Lumin-i-øjenstyringsmodul

Installation af Lumin-i

Eye gaze unit
installation guide

Se
installationsvejledningen
til Grid Padøjenstyringsmodulet for
at få oplysninger om,
hvordan du monterer
Lumin-i på din Grid Pad
på en sikker måde.

Grid Pad med Lumin-i-øjenstyringsmodul
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Kom godt i gang
Start med at installere Lumin-i-softwaredriveren på din
Grid Pad og aktivere din Lumin-i-licens. Din enhed skal
have forbindelse til internettet, for at du kan downloade
driveren og licensen til kameraet.
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Download Lumin-i-installationsprogrammet fra
vores website:
thinksmartbox.com/lumin-i-installer
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Aktiver din Lumin-i-licens i Grid 3:
Menu - Indstillinger – Licenser - Aktiver ny
licens
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Når du har aktiveret Lumin-i, får du vist en
Windows Firewall-prompt. Vælg Tillad adgang.

Du kan også aktivere din licens i Licensstyring: Menuen
Start i Windows – Licensstyring.
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Se manualen til din Grid Pad for at få oplysninger om
positionering og kalibrering af Lumin-i-kameraet.
Lumin-i-kameraet kalibreres i Grid 3 under Indstillinger
– Betjening – Øjenstyring.
Support
Hvis du har problemer under konfiguration eller brug af
Lumin-i, sidder vores supportteam klar til at hjælpe dig:
thinksmartbox.com/support.
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Antireflekstilstand
Lumin-i-kameraet har en antireflekstilstand, som
forbedrer dets ydeevne i visse situationer.
Denne tilstand kan være en hjælp, hvis du bruger
Lumin-i og bærer briller, der har glas med filtre eller
overfladebehandling.
Du kan slå denne tilstand fra i indstillingerne for
øjenstyring i Grid 3.
Settings - Access - Eye gaze - Camera

8

Advarsel om epilepsi
Antireflekstilstanden kan i kombination med Lumin-ihardwarens LED’er og ved brug af liveovervågning på
skærmen skabe en stroboskobeffekt.
Se advarslerne vedrørende epilepsi for at få flere
oplysninger (side 19)
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Systemkrav
Enhed
Grid Pad 12
Grid Pad 15

(2018)
(2020)

Operativsystem
Jubilæumsopdatering til Windows 10 (version 1703) eller
senere
Software
Grid 3
RAM
4 GB
CPU
6. generations Intel Core- eller Intel Xeon-quad coreprocessor eller nyere
Kameragrænseflade
USB 3.0
Maksimal skærmstørrelse
24” (16:9-billedformat)
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Sikkerhed og overholdelse
af angivne standarder
Modelnummer
Lumin-i-kit-12/15
Beskrivelse
Lumin-i er et øjenstyringskamera, der er en del af Grid
Pad-øjenstyringsmodulet.
Når øjenstyringsmodulet er tilsluttet til en Grid Pad 12
eller 15, kan brugeren betjene Grid Pad-enheden med
øjnene.
Yderligere oplysninger
Se manualen til Grid Pad 12 eller 15 for at få flere
oplysninger om sikker brug af Lumin-i, Grid Pad og Grid
3 sammen.
Sikkerhedsstandarder		
IEC 62368
IEC 62471
Overensstemmelseserklæring
EU-direktiv 2014/30/EU (EMC)
EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS)
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Driftstemperatur
Lumin-i-øjenstyringsmodulet er testet under normale
driftsforhold i en periode på 24 timer ved en omgivende
temperatur på 25 grader.
Efter ca. en times brug når øjenstyringsmodulet en
stabil temperatur, der forbliver stabil, indtil modulet
slukkes.
Under testen var maksimumtemperaturen på modulets
yderside 36 grader.
Lumin-i-øjenstyringsmodulet er designet, så det kan
bruges ved en temperatur på op til 36 grader, uden
at hverken enhedens funktion eller levetid påvirkes i
negativ retning. Temperaturen på 36 grader udgør ikke
nogen risiko for brugeren, selvom enheden kan opleves
uventet varm ved berøring.
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Produktpleje
Hold øjenstyringsmodulet rent for at sikre optimal
styring.
Aftør forsigtigt forsiden af kameramodulet med en tør
mikrofiberklud.
Undgå brugen af skrappe rengøringsmidler.
Garanti
Din Lumin-i er dækket af en 2-års standardgaranti fra
købstidspunktet.
Reparationer og vedligeholdelse
Lumin-i-kameramodulet kan ikke serviceres af
brugeren. Hvis din enhed skal repareres, skal du
kontakte din lokale forhandler.
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Symbolforklaring
Symbol

Betydning
CE-mærkningssymbol, der angiver
overensstemmelse med EU’s lovgivning.
Federal Communications Commission-symbol, der angiver overensstemmelse med USA’s
lovgivning.
WEEE-symbol, der angiver at du skal
bortskaffe dette udstyr i overensstemmelse
med lokale regler.
Se manualen-symbol
Se manualen-symbol
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Tilsigtet brug, bruger og
miljø
Lumin-i er testet som medicinsk udstyr i klasse 1, når den
bruges sammen med Grid Pad 12 eller 15. Specifikationer
og standarder findes i afsnittet om overholdelse af
angivne standarder i denne manual.
Vær opmærksom på disse sikkerhedsadvarsler med
henblik på sikker betjening af Lumin-i-kameraet og Grid
Pad.

Tilsigtet brug
• Enheden giver adgang til kommunikationshjælp i
form af taleoutput.
• Den bruges til at styre en Windows-computer

Tilsigtet bruger
Enheden er designet til personer med komplekse
kommunikations- og/eller betjeningsbehov. Komplekse
kommunikations- og/eller betjeningsbehov kan skyldes
forskellige sygdomme, herunder, men ikke begrænset til:
• udviklingsforstyrrelser, f.eks. cerebral parese, verbal
dyspraksi, autismespektrumforstyrrelser (ASF),
sproglig udviklingsforstyrrelse (DLD), forsinket
udvikling.
• erhvervede sygdomme, f.eks. kredsløbssygdomme
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(slagtilfælde), demens, traumatisk/erhvervet
hjerneskade (TBI/ABI).
Den kan også bruges af personer med komplekse
betjeningsbehov, uden kommunikationsvanskeligheder,
til betjening af computer, omverdenskontrol samt
kommunikation uden direkte kontakt, herunder, men
ikke begrænset til personer med:
• rygmarvsskader
• degenerative neuromuskulære sygdomme (f.eks.
muskelsvind, spinal muskelatrofi).

Tilsigtet miljø
Enheden kan bruges i forskellige miljøer i henhold
til brugerens ønske, på den tilsigtede måde som
beskrevet ovenfor. Disse miljøer kan omfatte, men er ikke
begrænset til:
•
•
•
•
•
•
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private hjem
beskyttede boliger
plejehjem
skoler, gymnasier, universiteter
butikker, restauranter og lignende offentlige steder
hospitaler (alle typer)

Væsentlige kontraindikationer, advarsler og
forholdsregler
Selvom enheden er designet til at hjælpe med
ekspressiv kommunikation, bør den anvendes i
kombination med forskellige alternative og supplerende
kommunikationsmetoder (ASK), og man bør derfor ikke
regne med, at en person kan kommunikere ekspressivt
udelukkende ved hjælp af enheden.
Andre ASK-metoder kan omfatte brug af papirbaserede
systemer, tegnsprog eller rammer til øjenudpegning.
På trods af dette er der enighed om, at personer
med betydelige kommunikations- og/eller
betjeningsvanskeligheder er stærkt afhængige af
et kommunikationshjælpemiddel til taleoutput (i
dette tilfælde en Grid Pad 12 eller 15) for at kunne
kommunikere på grund af den betydelige forbedring
af ekspressiv kommunikation, man ofte opnår med et
sådant hjælpemiddel.
Enheden er designet og fremstillet til at være ekstremt
robust og pålidelig, men kan holde op med at fungere
pga. strømsvigt eller andre tekniske problemer. Derfor
bør enheden ikke:
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• bruges som livsunderstøttende udstyr
• være en forudsætning for brugerens velbefindende
• være brugerens eneste måde at foretage et
nødopkald eller aktivere en alarm på
• bruges til administration af medicin
• være brugerens eneste måde at interagere med CEenheder på.
Enhedens oplysninger bør heller ikke danne grundlag for
beslutninger med diagnostiske eller terapeutiske formål.
Når enheden samarbejder med andet udstyr, kan der
opstå interferens. Derfor bør Grid Pad ikke bruges:
•
•
•
•
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i MR-miljøer
i miljøer med røntgenudstyr
i miljøer med militært udstyr
i travle radiofrekvensmiljøer

Advarsel om epilepsi
En meget lille procentdel af brugerne kan opleve
anfald, når de udsættes for visse visuelle påvirkninger,
herunder blinkende lys eller mønstre, der fremkommer
ved visning af sporingsstatus. Selv personer, der ikke
tidligere har oplevet anfald eller epilepsi, kan have
en ikke-diagnosticeret sygdom, der kan forårsage disse
“fotosensitive epileptiske anfald” under brug
af den antirefleksfunktion, der er indbygget i
øjensporingsteknologi.
Antirefleksfunktionen ændrer den måde kameraets
infrarøde LED’er fungerer på, så de blinker i stedet for
at lyse konstant.
Dette sker kun, når antirefleksindstillingen er
aktiveret i Grid 3, og funktionen er mest synlig ved
visning af kameraets livevideoovervågning. Hvis
du eller andre, der bruger enheden, oplever nogen
gener på grund af det infrarøde stroboskoplys eller
livevideoovervågningen, skal den pågældende straks
holde op med at bruge øjenstyringskameraet og
kontakte en læge.
Symptomerne på et anfald kan bl.a. være svimmelhed,
ændret syn, øjen- eller ansigtstics, ufrivillige spjæt eller
rystelser i arme eller ben, desorientering, forvirring
eller kortvarig tab af bevidsthed. Anfaldene kan også
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forårsage besvimelse eller kramper, der kan medføre
personskade på grund af fald.
Følgende forholdsregler kan reducere risikoen for
fotosensitive epileptiske anfald:
• Brug enheden i et veloplyst lokale.
• Undgå at bruge antireflekstilstand ved døsighed
eller træthed.
• Hvis du eller din familie tidligere har oplevet anfald
eller epilepsi, bør du kontakte en læge, før du
anvender øjenstyringsteknologi.
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Producent
Lumin-i er fremstillet af Smartbox Assistive Technology
Ltd.
thinksmartbox.com
UK
Smartbox Assistive Technology Ltd
Ysobel House, Enigma Commercial Centre
Sandys Road
Malvern
WR14 1JJ
USA
Smartbox Assistive Technology Inc
2831 Leechburg Road
New Kensington
PA, 15068
Europa
Smartbox Assistive Technology (EU) Ltd
JPA Brenson Lawlor house,
Argyle Square,
Morehampton Road,
Donnybrook,
Dublin 4
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Anden sikkerhed
Hændelser
Hvis der er opstået en alvorlig hændelse i forbindelse
med enheden, skal du indberette det til producenten
og den kompetente myndighed i den kommune, hvor
brugeren og/eller patienten har hjemsted.

Bortskaffelse
Bortskaf enheden i overensstemmelse med de lokale
regler for bortskaffelse af elektronisk udstyr.
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Tekniske specifikationer
Samplingfrekvens

60 Hz

Sporingsboks

35 x 30 cm ved en afstand på 65 cm

Betjeningsafstand

45 - 85 cm

Nøjagtighed

0,5 graden (typ.)

Præcision

0,1 graden (typ.)

Outputdata

Fokuspunkt, pupildiameter, tidsstempel.
Alt output er binokulare data med tilknyttet kvalitetsindeks.
1 billede (øjeblikkelig)

Gendannelsestid efter
blink
Gendannelsestid efter
blik
Ventetid
Øjenstyringsprincip

1 billede (øjeblikkelig)
25 ms.fra kameraeksponering
Mørk pupil og hornhindereflektion

Maksimal skærmstørrelse 24” (16:9-billedformat)
Størrelse

268 x 13 x 32 mm (bredde x højde x dybde)

Vægt

147 g

Kabellængde

2m

Kameragrænseflade

USB 3.0

Operativsystem

Windows 10
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Support
Onlinehjælp

På vores website findes der mange vejledninger og
artikler, hvor du kan finde svar på mere specifikke
spørgsmål.
Besøg vores vidensbase
thinksmartbox.com/knowledge-base

Onlinechat

Du kan chatte med vores supportteam via chatvinduet
på vores website: thinksmartbox.com. Hvis der ikke
er nogen ledige medarbejdere, kan du efterlade en
besked, og så vender vi tilbage til dig så hurtigt som
muligt.

Kontakt

support@thinksmartbox.com
UK: +44 (0) 1684 578868
USA: (844) 341-7386

Hvis du har købt Lumin-i i et andet land, skal du kontakte den lokale
Smartbox-partner. Du finder en liste over vores internationale
partnere på vores website: thinksmartbox.com/where-to-buy.
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