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Epilepsiaa koskeva varoitus: 
Jotkut valoherkästä epilepsiasta kärsivät henkilöt saattavat saada epilepsiakohtauksia tai 

menettää tajuntansa nähdessään tietynlaisia vilkkuvia valoja tai valokuvioita jokapäiväisessä 

elämässä. Näin voi käydä, vaikka henkilöllä ei olisi aiemmin todettu epilepsiaa tai vaikka 

hän ei olisi koskaan saanut epileptisiä kohtauksia. Valoherkästä epilepsiasta kärsivä henkilö 

saattaa kärsiä myös televisioruutujen, joidenkin videopelien ja vilkkuvien loistevalaisimien 

takia. Tällaiset henkilöt saattavat saada kohtauksen katsoessaan tiettyjä kuvia tai kuvioita 

näytössä tai jopa altistuessaan katseenseurantalaitteen valonlähteelle. Arviolta 3–5 %:lla 

epilepsiaa sairastavista henkilöistä on tämäntyyppinen valoherkkä epilepsia. Useat 

valoherkästä epilepsiasta kärsivät henkilöt kokevat auraoireita tai muita epätavallisia 

tuntemuksia ennen kohtausta. Jos olosi poikkeaa tavallisesta käytön aikana, siirrä katseesi 

katseenseurantalaitteesta.
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CEye-laitteen alkutoimet

Tämän oppaan avulla voit saattaa CEye-laitteen käyttökuntoon 
ja aloittaa sen käytön.

CEye on modulaarinen katseenseurantalaite, joka voidaan 
liittää C-Series-laitteeseen. 

CEye-laitteen kiinnittäminen

Tarkista, että C-Series-laitteesta on katkaistu virta ja että 
paristot on poistettu. Aseta C-Series-laite etupuoli alaspäin 
naarmuttamattomalle pinnalle. Käytä CEye-laitteen mukana 
toimitettua Torx 10 -avainta ja kiinnitä CEye-moduuli ruuvein 
C-Series-laitteen alaosaan. (Katso oikealla olevia kuvia.)

Kun CEye on kiinnitetty C-Series-laitteeseen tukevasti, aseta 
paristot paikoilleen ja kytke laitteeseen virta.
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Vihje: Määritä sopiva 
käyttäjän ja laitteen välinen 
etäisyys käyttämällä 
etäisyysmittaria. 
Keskivaiheilla oleva vihreä 
alue tarkoittaa ihanteellista 
etäisyyttä.
4. Valitse Kalibroi.
Katseenseurantajärjestelmä 

Katseenseurannan asetusten 
määrittäminen

CEye-moduulin edellyttämä ohjelmisto on Tobii Eye Control 
Suite. Ohjelmiston uusin versio on USB-muistitikulla, joka 
toimitetaan CEye-laitteen mukana. Ohjeet ohjelmiston 
asentamiseen USB-muistitikulta ovat kohdassa Tobii 
C-Series-laitteen käyttöopas > Tobii CEye -moduuli > 
Eye Control -ohjelmiston asennus USB-tikulta. Kun 
asennus on suoritettu, voit käyttää seurantatilaa ja 
kalibrointitoimintoja Windows-ympäristössä käynnistämällä 
Tobii Eye Control Suite -ohjelmiston. Valitse Käynnistä-
valikko > Kaikki ohjelmat > Tobii > Tobii Eye Control 
Suite > Tobii Eye Control Options. (Katso kuvaa A.)
Jos C-Series-laitteeseen on asennettu Communicator, noudata 
alla olevia ohjeita:
1. Käynnistä Tobii Communicator.
2. Valitse Tervetuloa-sivulta Asetukse > Katseenseuran-
nan asetukse. (Katso kuvaa B.)
3. Valitse Perusasetukset-valikosta Seurannan tila. (Katso kuvaa C.)
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voidaan totuttaa käyttäjän silmien liikkeisiin kalibroimalla. 
Näkyviin tulee tyhjä ruutu, jonka poikki kulkee kohde. 
Käyttäjän on seurattava kohdetta katseellaan.

Vihje: Kun näkyviin tulee ruutu, jossa näkyvät katseenseurannan 
kalibroinnin tulokset, kalibrointi on onnistunut.

Kalibroinnin lisäasetukset ovat kohdassa Tobii Eye Control 
Options. 

Asetusten määrittäminen

Kaikkia alla olevia katseenseuranta-asetuksia voidaan käyttää 
Communicatorissa kohdassa Tobii-katseenseurannan 
asetukset. Näitä asetuksia voi myös muuttaa kohdassa Tobii 
Eye Control Options. Katseenseurantatapoja on kolme: 
viipyily, räpäytys ja kytkin. (Katso kuvaa D.)
1. Viipyilyä käytettäessä käyttäjä valitsee painikkeen 
katsomalla sitä määrätyn ajan. Aika voidaan valita 
viipyilyasetuksista.

Vihje: Uudet käyttäjät valitsevat yleensä alkuun asetukseksi 
vähintään 1000 ms (=1 sekunti). Harjoittelun ja kokemuksen 
myötä viipyilyaikaa yleensä lyhennetään, jotta tutun sisällön 
saa käyttöön nopeasti.
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2. Kytkintä käytettäessä käyttäjä valitsee painikkeen aluksi 
katseellaan ja vahvistaa valinnan sitten painamalla ulkoista 
kytkintä. Kytkimen painalluksen nopeuden voi valita 
kytkinasetuksista.
3. Räpäytystä käytettäessä käyttäjä valitsee painikkeen 
katseellaan ja vahvistaa valinnan räpäyttämällä. Räpäytysase-
tuksista voi valita silmän sulkemisen enimmäis- ja vähim-
mäisajan, jonka perusteella räpäytys havaitaan. 

Palaute

Käyttäjän näkemän valintapisteen ominaisuudet voidaan 
määrittää palauteasetuksista. Valikossa määritetään pisteen 
väri, koko ja tyyppi. Palautetyypit näkyvät vastaavien 
katseenseurantatapojen kohdalla. Tavat ovat viipyily, 
räpäytys ja kytkin. 
Nämä asetukset ovat kohdassa Tobii Eye Control Options, 
ja niitä voi käyttää katseenseurannan avulla Tobii Communi-
catorissa. (Katso kuvaa E.)

Huomautus: Usein katseenseuranta on helpointa aloittaa 
pienestä määrästä suurikokoisia painikkeita tai tutusta 
sivuasettelusta. Katseenseurantaa aloitettaessa kannattaa 
myös pitää säännöllisiä taukoja.
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