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Epilepsiadvarsel: 

Visse personer med fotosensitiv epilepsi kan få epileptiske anfald eller miste bevidstheden, 

når de udsættes for visse former for almindeligt forekommende blinkende lys eller 

lysmønstre. Dette kan ske, selvom personen ikke lider af epilepsi eller aldrig har haft 

epileptiske anfald. Et menneske med fotosensitiv epilepsi har sandsynligvis også problemer 

med tv-skærme, visse arkadespil og blinkende fluorescerende pærer. Disse personer kan 

få et anfald, når de ser visse billeder eller mønstre på en skræm, eller når de udsættes 

for lyskilderne fra en øjenstyringsenhed. Det anslås, at ca. 3-5 % af de mennesker, der har 

epilepsi, lider af den form for fotosensitiv epilepsi. Mange, der lider af fotosensitiv epilepsi, 

oplever en ”aura” eller underlig fornemmelse, lige før anfaldet opstår. Hvis du føler dig 

underligt tilpas under brug, skal du se væk fra skærmen.
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Kom godt i gang med CEye
Denne vejledning er beregnet som en hjælp til at konfigurere og 
komme i gang med at bruge CEye-enheden.

CEye er et modulært øjenstyringssystem, der kan fastgøres på din 
C-Series-enhed. 

Montering af CEye-modulet

Sørg for, at C-Series-enheden er slukket, og at batterierne er taget 
ud. Læg C-Series-enheden med bagsiden opad på en plan flade, så 
skærmen ikke ridses. Skru CEye-modulet fast på C-Serie-enhedens 
underkant med den Torx T10-skruetrækker, der fulgte med 
CEye-modulet. (se billederne til højre)

Når CEye-modulet er fastmonteret på C-Series-enheden, sættes 
batterierne i, og enheden tændes.
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3. Vælg Styringsstatus i menuen 
Grundlæggende indstillinger.  
(se C)

Tip: Brug afstandsmåleren i 
højre side til at fastsætte den 
optimale afstand mellem 
brugeren og enheden. Det 
grønne område i midten er det 
ideelle afstandsområde.

Indledende konfiguration af Eye 
Control-softwaren

Den software, der skal bruges til CEye-modulet, er Tobii Eye 
Control-pakken. Den nyeste version af softwaren findes på den 
USB-stick, der fulgte med CEye-modulet. Der findes detaljerede 
anvisninger i, hvordan den påkrævede software installeres fra 
USB-sticken i Brugervejledning til Tobii C-Series > Tobii 
CEye-modul > Installation af Eye Control-softwaren fra en 
USB-stick. Når installationen er fuldført, skal du åbne Tobii Eye 
Control-pakken for at få adgang til styringsstatus- og 
kalibreringsfunktionerne i Windows-miljøet. Vælg menuen Start > 
Alle programmer > Tobii > Tobii Eye Control-pakke > 
Tobii Eye Control-indstillinger. (se A)

Hvis Communicator er installeret på C-Series-enheden, skal du følge 
trinnene nedenfor:
1. Start Tobii Communicator.
2. Vælg ”Indstillinger > Indstillinger for øjenstyring” på 
Velkomstsiden. (se B)

A B

C
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4. Vælg Kalibrer.
Kalibreringen gør det muligt for øjenstyringssystemet at tilpasse sig 
til personens individuelle øjenbevægelser. Der vises en sort skærm 
med et sigtekorn, som bevæger sig hen over skærmen. Brugeren 
skal følge sigtekornet med øjnene.

Tip:  Vises der et felt med resultaterne fra øjenstyringskalibreringen, 
er det tegn på, at kalibreringen blev gennemført.

Der findes avancerede kalibreringsfunktioner under Tobii Eye 
Control-indstillinger. 

Tilpasning af indstillinger

Brugeren kan få adgang til alle nedenstående Eye Control-indstillinger 
i Communicator under ”Indstillinger for Tobii øjenstyring”. 
Indstillingerne kan også tilpasses under Tobii Eye Control-indstillin-
ger. Der findes tre adgangsmetoder for øjenstyring: dvæle, blinke eller 
kontakt. (se D)
1. Dvæle. Her vælger brugeren en knap ved at lade blikket fokusere 
på knappen i et bestemt stykke tid. Dvæletiden kan indstilles under 
dvæleindstillinger.

Tip: Nye brugere starter normalt med en dvæletid på ca. 1000 ms 
(= 1 sekund) eller en anelse højere. Efterhånden som brugere bliver 
mere fortrolige med dvæle-funktionen, kan dvæletiden reduceres, 
så de hurtigere kan få adgang til velkendt indhold.

D
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2. Kontakt. Her vælger brugeren først en knap ved at fokusere på 
den med øjnene og trykker dernæst på en ekstern kontakt for at 
bekræfte valget af knappen. Parametrene for hvor lang tid, der skal 
trykkes på kontakten, indstilles under kontaktindstillinger.
3. Blink. Her skal brugeren fokusere på den ønskede knap og 
blinke for at bekræfte sit valg. Under blinkindstillinger er det muligt 
at indstille minimum- eller maksimumtiden, som øjet skal være 
lukket for at tælle som et blink. 

Feedback

Feedbackindstillingerne tilpasser indstillingerne for den prik, 
brugeren ser, når han eller hun foretager et valg. Vælg prikkens 
farve, størrelse og udseende i menuen Feedback. De forskellige 
typer feedback står ud for de tilsvarende øjenstyringsmetoder: 
kontakt, blinke, dvæle. 
Disse indstillinger findes under Tobii Eye Control-indstillinger, og 
brugeren kan få adgang til dem via Tobii Communicator. (Se E)

Bemærk!: Mange synes, at det i begyndelsen er nemmest at starte 
med store og ikke alt for mange knapper, eller med et sidesætlayout, 
de kender i forvejen. Vi anbefaler endvidere, at man holder mange 
pauser, når man først går i gang med at bruge øjenstyring.

E
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