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Epilepsiadvarsel: 
Noen personer med fotosensitiv epilepsi er mottakelige for epileptiske anfall eller tap av 

bevissthet hvis de blir utsatt for visse blinkende lys eller lysmønstre i dagliglivet. Dette kan 

skje selv om personen ikke har en epileptisk sykehistorie eller aldri har hatt epileptiske 

anfall. En person med fotosensitiv epilepsi har sannsynligvis også problemer med TV-

skjermer, noen dataspill og blinkende fluorescerende lyspærer. Slike personer kan få anfall 

mens de ser spesielle bilder eller mønster på en skjerm, eller når de blir utsatt for lyset fra 

øyestyringen. Det estimeres at rundt 3-5 % av mennesker med epilepsi har denne typen av 

fotosensitiv epilepsi. Mange personer med fotosensitiv epilepsi opplever en ”aura” eller får 

merkelige fornemmelser før anfallet inntreffer. Hvis du ikke føler deg bra under bruk, flytt 

øynene bort fra øyestyringen.
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Komme i gang med CEye

Denne håndboken er ment som en hjelp til å sette opp og 
begynne å bruke CEye.

CEye er et modulbasert øyestyringssystem som kan koples 
sammen med C-serieenheten din. 

Kople til CEye

Påse at C-serieenheten er slått av og at batteriene er fjernet. 
Plasser C-serieenheten med fremsiden pekende ned på en 
jevn overflate. Bruk Torx 10-verktøyet som ble levert 
sammen med CEye for å skru CEye-modulen fast på nedre del 
av C-serieenheten. (se bildene til høyre)

Når CEye er godt festet til C-serieenheten, setter du inn 
batteriene og slår på enheten.
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Tips: Bruk avstandsmåleren 
til høyre for å måle passende 
brukeravstand til enheten. 
Det grønne området i 
midten representerer den 
ideelle avstanden.
4. Velg kalibrer.
Kalibrering lar øyestyrings-
systemet tilpasse seg en 

Første gangs oppsett av øyestyring
Nødvendig programvare for Tobii CEye-modulen er Tobii 
øyekontrollpanelet. Siste versjon av denne programvaren er 
lagret på en USB-minnepenn som leveres sammen med CEye. 
For detaljerte instruksjoner om hvordan du installerer påkrevd 
programvare fra USB-minnepennen, se Brukerveiledning 
for Tobii C-serien > Tobii CEye-module> Installasjon 
av øyestyringsprogramvare fra USB-minnepenn. Når 
installasjonen er ferdig åpner du Tobii Øyekontrollpanel for å få 
tilgang til styringsstatusvinduet og kalibreringsfunksjonene i 
Windows. Velg Start > Alle programmer > Tobii > Tobii 
øyekontrollpanel > Alternativer for Tobii øyestyring. 
(se A)

Dersom du har installert Communicator på C-serieenheten 
din, følg trinnene nedenfor:
1. Start Tobii Communicator.
2. På velkomstsiden velger du ”Innstillinger > Innstillinger 
for øyestyring.” (se B)
3. I menyen for grunnleggende innstillinger velger du styrings-
status. (se C)

A B

C
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persons øyebevegelser. En tom skjerm vises, og et mål 
beveger seg over skjermen. Brukeren må følge målet med 
øynene.

Tips: Når du får en resultatboks med kalibreringsresultatene for 
styringsstatusen har du gjennomført en vellykket kalibrering.

Avanserte kalibreringsfunksjoner finnes i alternativer for 
Tobii øyestyring. 

Justere innstillinger

Alle innstillingene for øyestyring som vises nedenfor er 
tilgjengelige i Communicator fra ”Tobii øyestyringsinnstillin-
ger”. Disse innstillingene kan også justeres fra alternativer for 
Tobii øyestyring. Det er tre måter å få tilgang til øyestyringen 
på: fokusering, blunking, eller bryter. (se D)
1. Fokusering lar brukeren fokusere en bestemt tid på en 
knapp for å velge aktuell knapp. I fokuseringsinnstillingene 
velger du denne tiden.

Tips: Nye brukere begynner som regel på 1000ms (=1 sekund) 
eller litt mer. Med trening og erfaring i bruk av fokusering, 
reduserer de fleste personer fokuseringstiden slik at de får 
tilgang til kjent innhold raskere.

D
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2. Bryter lar brukeren se på en knapp for å velge denne og 
trykke på en ekstern bryter for å bekrefte valget av aktuell 
knapp. I bryterinnstillingene kan du velge hastighetspara-
metre for knappen som det skal trykkes på.
3. Blunking krever at personen ser på aktuell knapp og 
blunker for å bekrefte valget av denne. I blunkeinnstillingene 
kan du velge min.- og maks.verdier for blunket som gjelder 
for utførelsen. 

Tilbakemelding

Innstillingene for tilbakemelding justerer prikken brukeren 
bruker når valg foretas. I denne menyen velger du prikk-
farge, størrelse og type. Tilgjengelige tilbakemeldingstyper 
vises ved siden av øyestyringstypene de henger sammen 
med: fokusering, blunking, bryter. 
Disse innstillingene finnes i alternativer for Tobii øyestyring, 
og er tilgjengelige via øyestyring fra Tobii Communicator. 
(se E)

Merk: For mange mennesker som ikke er kjent med 
øyestyring er det enklest å starte med store og få knapper, 
eller med et kjent sideoppsett. Vi anbefaler også at det tas 
hyppige pauser første gang øyestyring brukes.

E
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