PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
k Eye Tracker brýlím

Technik:
jméno a příjmení
pracoviště

Uživatel:
jméno a příjmení
katedra
předpokládaný termín vrácení

Technik předal dne …………………… uživateli kufřík s Eye Tracker brýlemi a dalším
příslušenstvím uvedeným v tomto rozsahu:
Obsah kufříku:
Položka

ET Brýle
ET řídicí jednotka s baterií
Baterie pro řídicí jednotku

Počet kusů

1
1+1
3

Nabíječka baterií řídicí jednotky s el. kabelem
Rychlonabíječka jednotky ET s kabelem
SD karta v obalu

2
1
3

USB čtečka SD karet

1

Vyměnitelný nos brýlí

1

Čisticí hadřík

1

Kalibrační jednotky samostatně
El. koncovka k rychlonabíječce

2
1

Kalibrační jednotka – 2 patro

10

Dok nabíjení kalibračních jednotek

1

Nabíječka doku kalibračních jednotek s el. kabelem

1

Gumová krytka brýlí

1

Lepicí kalibrační body
Manuál

30
1

Vráceno ks

Povinnosti technika:
- zkontrolovat obsah kufříku a zapsat obsažené položky a počty kusů výše do tabulky;
- zkontrolovat základní funkčnost řídicí jednotky brýlí;
- provést vizuální kontrolu jednotlivých položek na poškození;
- výše uvedené úkony provést při předání a také při přebírání kufříku zpět.
Povinnosti uživatele:
- účastnit se kontroly obsahu kufříku předávajícím;
- pečovat o svěřený předmět uvedený v tomto protokolu;
- dodržovat obecné zásady pro práci se svěřeným zařízením;
- pokud možno zabránit odcizení a poškození zařízení;
- vrátit zařízení ve smluveném termínu.
Svým podpisem uživatel stvrzuje, že ET brýle převzal funkční, nepoškozené, vč. veškerého
vyjmenovaného příslušenství.
Technik: ……………………………

Uživatel: ………………………………

Vráceno dne:

Svým podpisem technik stvrzuje, že ET brýle převzal funkční, nepoškozené, vč. veškerého
vyjmenovaného příslušenství.

Technik: ……………………………

Uživatel: ………………………………

Důležitá upozornění:
ET brýle a řídicí jednotka
- nezapínat řídicí jednotku bez předešlého propojení s brýlemi kabelem brýlí;
- baterii vloženou do jednotky vrátit nabitou.
SD karty
- vrátit vymazané (prázdné), nebo formátované (systém formátu libovolný, jednotka před použitím naformátuje).
Kalibrační jednotky
- minimálně dva kusy jednotek pro kalibraci (v horním patře kufříku) vrátit nabité.
Kód kufříku
- nastaven na 000, neměnit.

