GSR Biofeedback – uživatelská příručka
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Měřič kožního odporu
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Úvod
Těší nás, že jste si zakoupili náš Senzor pro měření kožního odporu - jedinečné zařízení, které Vám
dovolí sledovat své emoce a reakce na nejrůznější podněty, jakkoliv se Vám mohou zdát stěží
postřehnutelné.

Systémové požadavky
• Mobilní zařízení se systémem Android 3.2 nebo vyšší podporující USB OTG
• nebo PC s operačním systémem Windows

Obsah balení
•
•
•

Měřící senzory s USB konektorem
USB/mikroUSB OTG propojovací kabel
Uživatelská příručka

Rady a varování
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aby zařízení správně fungovalo, udržujte je čisté.
Zamezte přímému kontaktu s ohněm, vodou a chraňte přístroj před extrémními teplotami.
Zacházejte se senzory opatrně, nepoužívejte hrubou sílu.
Zařízení není vyrobeno z materiálů škodících zdraví.
Zařízení je zabaleno do ochranného materiálu, který je recyklovatelný a s nímž je třeba
zacházet dle místních vyhlášek.
Se všemi nerecyklovatelnými částmi přístroje je třeba zacházet dle místních vyhlášek.
Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
Nenechávejte zařízení připojené, pokud je nepoužíváte.
Více informací naleznete na https://www.happy-electronics.eu/podpora-2/podpora-gsr/?
lang=cs

První použití
a) Použití senzoru s aplikací Emet
▪ Stáhněte aplikaci Emet z Google Play a spusťte ji.
▪ Připojte senzor ke svému zařízení s Androidem pomocí dodaného propojovacího
kabelu.
▪ Připevněte senzory na vnitřní stranu prstů (nejlépe dvou) nebo dlaň tak, jak ukazuje
obrázek na poslední straně.
▪ Povolte aplikaci používat USB zařízení. Připojení k internetu není pro měření třeba;
pole “status” ukazuje, zda je senzor připojený správně. Pokud ukazuje „offline”,
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zkuste senzor připojit znovu, případně aplikaci několikrát ukončit a znovu spustit,
dokud nebude senzor „online”.
▪ Měření začnete kliknutím na trojúhelníček v pravém horním rohu.
▪ Váš kožní odpor se začne zobrazovat v grafu. Časová prodleva od podnětu k
zobrazení reakce může být až 10 sekund.
▪ Stoupající křivka kožního odporu (zobrazeného v ohmech) znamená posun k většímu
uvolnění, klesání vyjadřuje posun ke stresu, neklidu, nervozitě. Je-li člověk klidný,
hladina jeho kožního odporu zůstává konstantní, ve vodorovné linii.
b) Použití senzoru s programem GSR Studio
▪ Stáhněte program GSR Studio z https://www.happy-electronics.eu/download-2/?
lang=cs
▪ Instalujte a spusťte program na svém PC, připojte senzor k počítači přímo pomocí
USB konektoru.
▪ Je-li senzor připojen správně, v levém dolním rohu okna programu se zobrazí zelená
ikona.
▪ Připevněte senzory tak, jak ukazují obrázky na poslední straně.
▪ Klikněte na Soubor → Nový a vytvořte nové sezení. Měření se poté samo spustí.
▪ Stoupající křivka kožního odporu (zobrazeného v ohmech jako výchozí jednotce, lze
přepnout na siemensy) znamená posun k většímu uvolnění, klesání vyjadřuje posun
ke stresu, neklidu, nervozitě. Je-li člověk klidný, hladina jeho kožního odporu
zůstává konstantní, ve vodorovné linii.
▪ Po konci měření můžete kliknout na Soubor → Uložit, pokud chcete mít soubor k
dispozici pro pozdější vyhodnocování a porovnávání.
▪ Dvojklikem na okno grafu otevřete dialog pro přidávání poznámek.
▪ Kliknutím pravým tlačítkem na okno grafu se zpřístupní kontextová nabídka s
dalšími funkcemi.
▪ Více informací naleznete na https://www.happy-electronics.eu/podpora-2/podporagsrstudio/?lang=cs
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