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Casos de epilepsia - Aviso: 
Determinadas pessoas que sofram de Epilepsia fotossensível são sujeitas a crises 

epilépticas ou perda de consciência quando expostas a determinadas luzes ou padrões de 

luzes piscando no cotidiano. O mesmo pode acontecer mesmo que a pessoa não tenha 

um histórico médico de epilepsia ou se nunca tiver tido crises epilépticas. As pessoas que 

sofram de epilepsia fotossensível também têm a possibilidade de sofrer problemas com 

a tela da televisão, com certos tipos de jogos e lâmpadas fluorescentes piscando. Essas 

pessoas podem sofrer uma crise enquanto estiverem vendo determinadas imagens ou 

padrões em um monitor, ou quando forem expostas às fontes de luz de um rastreador de 

olhos. De acordo com uma estimativa, 3 a 5% das pessoas que sofrem de epilepsia têm 

esse tipo de Epilepsia fotossensível. Muitas pessoas com Epilepsia fotossensível veem uma 

“aura” ou se sentem mal antes de que sofram uma crise. Se você se sentir mal durante o 

uso, afaste os olhos do rastreador.
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Inicialização do CEye

Este guia tem como finalidade ajudá-lo a configurar e usar seu 
CEye.

O CEye é um sistema modular de rastreio dos olhos que pode 
ser instalado no seu aparelho C-Series. 

Instalação do CEye

Certifique-se de que o C-Series está desligado e sem baterias. 
Coloque o C-Series virado para baixo sobre uma superfície lisa. 
Use a chave Torx 10 fornecida com o CEye para parafusar o 
módulo CEye na parte inferior do C-Series (vide as ilustrações à 
direita).

Depois que o CEye estiver instalado com segurança no C-Series, 
coloque as baterias e ligue o equipamento.
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Dica: Use o medidor de 
distância à direita para conferir a 
distância ideal que o usuário 
deve manter do aparelho. A área 
verde, do meio, é a faixa de 
posição ideal.
4. Escolha Calibrate (Calibrar).
A calibração permite que o 
sistema de controle dos olhos 
se ajuste aos movimentos 

Configuração inicial do Eye Control
O software necessário para o módulo CEye é o Tobii Eye Control 
Suite. A última versão do software se encontrará no flash drive 
USB fornecido com o CEye. Para instruções detalhadas sobre 
como instalar o software necessário do flash drive USB, consulte o 
Manual do Usuário do Tobii C-Series > Módulo Tobii 
CEye > Instalação do software de controle dos olhos de 
um flash drive USB. Depois que a instalação tiver terminado, 
para acessar o status do rastreio e as funcionalidades de calibração 
no Windows, abra o Tobii Eye Control Suite. Selecione o menu 
Iniciar > Todos os programas > Tobii > Tobii Eye Control 
Suite > Tobii Eye Control Options (vide A)

Se houver um Communicator instalado no seu equipamento 
C-Series, siga os passos abaixo:
1. Abra o Tobii Communicator.
2. Na página de Boas vindas, selecione “Configurações > Configu-
rações do Eye Tracker”. (vide B)
3. No menu de configuração básica (Basic Settings), selecione Track 
Status (Status do rastreio). (vide C)

A B

C
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específicos dos olhos. Será mostrada uma tela em branco com um 
alvo que se moverá pela tela. O usuário deverá seguir o alvo com 
os olhos.

Dica: Se for mostrada uma caixa contendo os resultados da 
calibração do rastreio dos olhos, a calibração terá sido bem 
sucedida.
As funcionalidades avançadas de calibração se encontram no 
Tobii Eye Control Options. 

Ajuste das configurações
Todas as configurações de controle dos olhos listadas abaixo 
podem ser acessadas pelo usuário do controle dos olhos do 
Communicator no “Configurações do Tobii Eye Tracker”. Essas 
configurações também podem ser ajustadas no Tobii Eye 
Control Options. Há três métodos de acesso ao controle dos 
olhos: permanecer, piscar ou alternar. (vide D)
1. Dwell (Permanecer) permite que o usuário olhe para um 
botão durante um determinado período de tempo para 
selecionar aquele botão. Na configuração "Permanecer", você 
poderá escolher o tempo de permanência.

Dica: Geralmente, os novos usuários começam em aproximada-
mente 1.000 ms (= 1 segundo) ou um pouco mais. Com a prática e a 
experiência de usar a permanência, a maioria das pessoas diminui 
esse período de tempo, de forma que possam acessar com maior 
rapidez conteúdos com os quais já esteja familiarizada.

D
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2. Switch (Alternar) permite que primeiro o usuário olhe para 
um botão para escolhê-lo e depois pressione uma chave 
externa para confirmar a seleção daquele botão. Na configura-
ção de alternar, você pode escolher os parâmetros da 
velocidade de pressão do botão.
3. Blink (Piscar) exige que a pessoa olhe para o botão e pisque 
para confirmar a seleção daquele botão. Na configuração de 
piscar, você poderá escolher as durações mínima e máxima de 
fechar os olhos, contando a partir da piscada. 

Feedback
A configuração de Feedback ajusta o ponto que o usuário vê 
quando estiver fazendo uma escolha. Nesse menu, é possível 
escolher a cor, tamanho e tipo do ponto de feedback. Os tipos 
de feedback disponíveis são listados ao lado dos tipos 
correspondentes de acesso ao controle de olhos: alternar, 
piscar ou permanecer. 
Essas configurações podem ser encontradas nas Tobii Eye 
Control Options e acessadas com controle dos olhos no Tobii 
Communicator. (vide E)

Observação: Para muitas pessoas que estão começando a usar o 
controle dos olhos, é mais fácil começar com um número 
reduzido de botões menores ou com um layout de página com o 
qual esteja familiarizado. Nós também recomendamos fazer 
pausas com frequência quando se estiver começando a usar o 
controle dos olhos.

E
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