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1

Johdanto

Kiitos, kun ostit Tobii Dynavox I-Series+ Tobii Dynavox -laitteen!
Jotta tämä tuote toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, lue tämä opas huolellisesti.
Tobii Dynavox I-Series+-laitetta on saatavana kahta koko: Tobii Dynavox I–12+ 12,1":n ruudulla ja Tobii Dynavox I–15+ 15,0":n
ruudulla. Tobii Dynavox I-Series+ on Gaze Interaction -laite, mutta sen voi tilata myös ilman Gaze Interaction -toimintoa.
Tämä käyttöopas kattaa:
•
•
•

1.1

Tobii Dynavox I-Series+-laitteen, mallit Tobii Dynavox I–12+ ja Tobii Dynavox I–15+.
I-Series Control Center -hallintakeskuksen (laitteen hallintaa ja I-Series-tuoteavainta varten).
Gaze Interaction-toiminnot.

Ilmoitusten selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään viiden (5) tasoisia ilmoituksia:
ilmoittaa tärkeästä tai erityistä huomiota vaativasta asiasta.

ilmoittaa asiasta, joka voi vahingoittaa tai vioittaa laitetta.

varoittaa asiasta, joka voi mahdollisesti aiheuttaa vaaraa käyttäjälle, jos varoitusta ei huomioida.
varoittaa asiasta, joka voi aiheuttaa kuulovaurioita.
varoittaa asiasta, joka voi pitkäkestoisen ihokontaktin seurauksena aiheuttaa pysyvää ruumiillista haittaa, jos varoitusta
ei huomioida.

1.2

Symbolit ja merkinnät

Tässä osiossa on tietoa Tobii Dynavox I-Series+:n symboleista, lisälaitteista ja pakkauksesta.
Symboli tai merkintä

Kuvaus
USB 3.0 -portti

USB 2.0 -portit

Virtapainike

RJ 45 Ethernet -portti

3,5 mm:n kytkinportti 1

3,5 mm:n kytkinportti 2
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Kuvaus

Symboli tai merkintä
Virtaliitin

Kuulokeliitin 3,5 mm

HDMI 1.3 -kaapeliliitin

Oikean akun irrotus

Vasemman akun irrotus

Hävitä maassasi voimassa olevien vaatimusten mukaisesti.

CE on Euroopan yhteisön lyhenne. Merkintä kertoo Euroopan
Unionin tulliviranomaisille, että tuote on yhden tai useamman
EY-direktiivin mukainen.
Tämä merkintä on Yhdysvalloissa valmistetuissa tai myytävissä tuotteissa käytettävä todistus siitä, että laitteen aiheuttama sähkömagneettinen häiriö ei ylitä Federal
Communications Commission -viraston asettamia rajoja.
Kanadan ja Yhdysvaltojen UL-turvallisuusmerkinnät

RoHS-hyväksyntä

Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Ladattava litiumioniakku Kierrätettävä tai hävitettävä ohjeiden
mukaisesti.
Kierrätettävä materiaali

Kanadan ja Yhdysvaltojen L- ja R-tyypin luettelomerkinnät

Täyttää Australian oleelliset EMC-vaatimukset

Japanin sähkölaitteiden ja -osien sertifikaatti

Hävitä maassasi voimassa olevien vaatimusten mukaisesti.
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Symboli tai merkintä

Turvallisuusluokan II laite (vahvistettu eristys)

Tämä merkintä osoittaa verkkosovittimen napaisuuden.

Kanadan ja Yhdysvaltojen tunnustettu komponenttimerkintä

Tunnetuin kansainvälinen turvallisuusmerkintä Tämä turvallisuusluokitus merkitsee, että tuote on testattu IEC 60601–1standardin mukaisesti.
Koteloinnin tiiviyssuojakoodi (IP-koodi) IEC 60529:n mukaan

Teknisen yhdenmukaisuuden merkki on todisteena siitä, että
radiolaitteisto noudattaa Japanin radiolainsäädännön teknisiä
asetuksia. Pätee vain seuraavassa: I–15+.
Täyttää Japanin oleelliset EMC-vaatimukset Pätee vain seuraavassa: I–15+.

1.3

Käyttötarkoitus

Tobii Dynavox I-Series+ on puhetta tukeva ja korvaava viestintälaite (Assistive and Alternative Communication, AAC). Tämä puheentuottamislaite (SGD) on suunniteltu lisäämään käyttäjän viestintää ja mahdollistamaan entistä laajemman itsenäisyyden.
Tobii Dynavox I-Series+ on ensisijaisesti tarkoitettu päivittäisen viestinnän apuvälineeksi ihmisille, joilla on vaikeuksia puheen
tuottamisessa loukkaantumisen, vamman tai sairauden vuoksi. Tämä käyttötarkoitus näkyy suunnitteluominaisuuksissa, joita ovat
esimerkiksi pitkä akun kesto, erinomainen äänen laatu, kestävyys, ympäristönhallinta ja liitettävyys.
Tobii Dynavox I-Series+ on Gaze Interaction -laite, jossa on sisäänrakennettu Tobii Eye Tracker -katseenseurantalaite (valinnainen) ja kapasitiivinen kosketusnäyttö. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kahdessa suunnassa: pystysuunnassa kiinnitettynä (tai
pystyssä asetettuna soveltuvalle alustalle) Gaze Interaction -käyttöä varten ja tasossa (lepoasentoon asetettuna) kosketusnäyttökäyttöä varten. Gaze Interaction -toimintoa ja kosketustoimintoa voidaan käyttää yhdessä muiden syöttömenetelmien, kuten
kytkinten, näppäimistön ja/tai skannauksen kanssa.
Tobii Dynavox I-Series+ on suunniteltu ensisijaisesti kasvokkain tapahtuvaa viestintää ja toissijaisesti etäviestintää, tietokoneen
käyttöä ja verkon sosiaalista vuorovaikutusta varten. Tobii Dynavox I-Series+ -laitteen käyttäjä voi luoda tekstin tai symbolien
avulla synteettistä (tietokoneääni) tai digitoitua (tallennettu ääni) puhetta kahdenkeskistä yhteydenpitoa varten. Erilaiset yhteydenpitomenetelmät antavat Tobii Dynavox I-Series+ -laitteen käyttäjille mahdollisuuden toteuttaa itseään.
Tobii Dynavox I-Series+ tarjoaa käyttäjälleen monia viestintämahdollisuuksia, kuten tekstiviestit, chat, äänipuhelut Bluetooth®yhteyden kautta matkapuhelimeen tai WLAN-yhteyden kautta Skypeen®, Internetin, sähköpostin ja muut kolmannen osapuolen
sovellukset, kuten Facebook®.
Tobii Dynavox I-Series+ tarjoaa käyttäjille Microsoft® Windows -ympäristön tuoman vapauden ja joustavuuden sekä mahdollisuuden hallita TV:tä ja muita kodin laitteita GEWA:n ohjelmoitavan infrapunakaukosäätimen avulla.
Tobii Dynavox I-Series+ täyttää kestävän lääkinnällisen laitteen määritelmän; se on rekisteröity luokan 1 lääkinnälliseksi laitteeksi.
Tobii Dynavox I-Series+ -laitetta on saatavana kahta eri kokoa. Laitetta on myös saatavana yksilöitynä (lukittuna)
puheentuottamislaitteena.
Tobii Dynavox I-Series+-laite ei ole elämää ylläpitävä laite.
Jos Tobii Dynavox I-Series+-laitteeseen tulee toimintahäiriö, käyttäjä ei voi kommunikoida sen avulla.
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1.3.1

Käyttö kannettavana laitteena

Kannettavaa Tobii Dynavox I-Series+-laitetta voidaan käyttää kahdessa eri asennossa.
•
•

Pystyasennossa
Lepoasennossa

Pystyasennossa

Lepoasennossa

Pystyasento on optimoitu Gaze Interaction -toiminnon käyttäjille ja lepoasento kosketus- tai skannaussyöttötavan käyttäjille.

1.3.2

Käyttö kiinnitettynä laitteena

Tobii Dynavox I-Series+ voidaan kiinnittää useisiin kiinnitysjärjestelmiin. Kiinnitä Tobii Dynavox Quick Release (QR) -pikairrotussovitin laitteeseen. Tobii Dynavox QR -sovitinlevy voidaan kiinnittää seuraaviin tukijärjestelmiin:
•
•

Daessy
REHAdapt

Lisätietoja on kohdissa 3.6 Tobii Dynavox Quick Release -sovitinlevy, sivu 21 ja Liite F Hyväksytyt lisävarusteet, sivu 100.

1.4

Pakkauksen sisältö
Säilytä Tobii Dynavox I-Series+ -laitteen alkuperäinen pakkaus.
Jos laite täytyy palauttaa Tobii Dynavox:lle takuuseen tai huoltoon liittyvien asioiden vuoksi, sen lähettämiseen on käytettävä alkuperäistä (tai vastaavaa) pakkausta.

1.4.1

Tobii Dynavox I-Series+ ja Tobii Dynavox Communicator

Tobii Dynavox I-Series+-pakkaus sisältää seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1 laite (12″ tai 15″)
1 Eye Tracker -katseenseurantalaite (sisäänrakennettu)
1 Tobii Dynavox QR -sovitinlevy
2 akkua
virtalähde
1 Windows 10 -lisenssi
1 Tobii Dynavox Communicator (asennettu valmiiksi)
1 Tobii Dynavox Sono Suite (asennettu valmiiksi)
1 Tobii Dynavox I-Series+ -käyttöopas (PDF-asiakirjana laitteessa)
1 pika-aloitusopas (tuloste)
Turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusasiakirjat
Takuuasiakirja

1 Johdanto
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1.4.2

Tobii Dynavox I-Series+ ja Tobii Dynavox Compassilla

Tobii Dynavox I-Series+ -pakkaus sisältää seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 laite (12″ tai 15″)
1 Eye Tracker -katseenseurantalaite (sisäänrakennettu)
1 Tobii Dynavox QR -sovitinlevy
2 akkua
virtalähde
1 Windows 10 -lisenssi
1 Tobii Dynavox Compass (asennettu valmiiksi)
1 Tobii Dynavox I-Series+ -käyttöopas (PDF-asiakirjana laitteessa)
1 pika-aloitusopas (tuloste)
Turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusasiakirjat
Takuuasiakirja

Tobii Dynavox I-Series+ Käyttäjän opas v.1.9.1 - fi-FI
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2

Turvallisuus

Tobii Dynavox I-Series+-laite on testattu ja hyväksytty kaikkien tämän oppaan Liite B Vaatimustenmukaisuustiedot, sivu 86
-osiossa ja Liite E Tekniset tiedot, sivu 96 -liitteessä lueteltujen määritysten ja standardien mukaiseksi -- mukaan lukien muun
muassa lääkinnällisten laitteiden standardi (Luokka 1 / tyyppi B). Tobii Dynavox I-Series+ -laitteen turvallisen toiminnan varmistamiseksi on kuitenkin syytä muistaa muutama turvallisuuteen liittyvä varoitus:
Muutosten tekeminen laitteeseen ei ole sallittua
Tobii Dynavox I-Series+-laitetta ei pidä käyttää hengenpelastuslaitteena, eikä siihen saa luottaa tehonhäviöstä tai
muista syistä johtuvan toiminnan lakkaamismahdollisuuden varalta.
Tobii Dynavox I-Series+-laitteesta irtoavat pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Tobii Dynavox I-Series+-laitetta ei saa altistaa rankkasateelle eikä käyttää rankkasateella tai Tobii Dynavox I-Series+
-laitteen teknisissä tiedoissa mainituista sääolosuhteista poikkeavissa olosuhteissa.
Tobii Dynavox I-Series+-laitetta saa käyttää ainoastaan sellaisten Tobii Dynavox I-Series+-laitteen omien lisävarusteiden kanssa, joiden mukana on toimitettu asennusohjeet.
Pienten lasten tai kognitiivisesta haitasta kärsivien ihmisten ei saa antaa käsitellä eikä käyttää Tobii Dynavox I-Series+
-laitetta ilman vanhemman tai huoltajan valvontaa.
Älä kiinnitä somisteita, muistilappuja tai muita vastaavia Tobii Dynavox I-Series+-laitteen näyttöpuolelle, sillä ne voivat
haitata Gaze Interaction -toiminnon tai kosketusnäytön suorituskykyä.

2.1

Kuulovaurioiden välttäminen
Jos kuulokkeita tai kaiuttimia käytetään korkealla äänenvoimakkuudella, seurauksena saattaa olla pysyvä kuulon heikkeneminen. Siksi äänenvoimakkuus kannattaa säätää turvalliselle tasolle. Ajan mittaan on mahdollista tottua korkeisiin äänenvoimakkuuksiin, jotka voivat sen jälkeen kuulostaa hyväksyttäviltä, vaikka ovatkin mahdollisesti kuulolle haitallisia.
Jos havaitset korvien soimista tai vastaavia oireita, laske äänenvoimakkuutta tai lopeta kuulokkeiden käyttö. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin se voi vaikuttaa kuuloosi.
Kuuloasiantuntijat suosittelevat seuraavia toimia kuulon suojaamiseksi:
•
•
•

Käytä kuulokkeita korkealla äänenvoimakkuudella vain rajatun aikaa.
Älä nosta äänenvoimakkuutta ympäristön melun peittämiseksi.
Laske äänenvoimakkuutta, jos et kuule ympärilläsi puhuvia ihmisiä.

Äänenvoimakkuuden asentaminen turvalliseksi:
•
•

2.2

Säädä äänenvoimakkuus alhaiselle tasolle.
Nosta äänenvoimakkuutta hitaasti, kunnes kuulet äänen miellyttävästi ja selkeästi ilman säröytymistä.

Lämpötila
Laite voidaan asettaa toimimaan kahdessa tilassa, kannettavana ja kiinnitettynä. Kun laite on kiinnitetyssä tilassa, se
pystyy toimimaan korkeammassa lämpötilassa: ympäristön sallittu enimmäislämpötila asetetaan korkeimmalle tasolle.
Laitteen käyttämiseen tässä tilassa sisältyy vaara, että laite voi saavuttaa lämpötilan, joka pitkäkestoisessa suorassa
ihokosketuksessa voi aiheuttaa pysyvää ruumiillista vahinkoa. Kannettavassa tilassa laitteen lämpötilasammutusraja
asetetaan alemmalle tasolle, mikä vähentää pitkäkestoisen ihokosketuksen aiheuttaman pysyvät ruumiillisen vahingon
riskiä. Valitse kiinnitetty tila vain silloin, kun laite on kiinnitetty asianmukaisella kiinnitysjärjestelmällä pyörätuoliin, pöytää
jne.
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Tobii Dynavox I-Series+-laitteen pinnat voivat kuumentua suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa ympäristössä. Laitteen sisäinen lämpötila-anturi valvoo lämpötilaa. Jos anturi havaitsee lämpötilan, joka ylittää kohdassa Taulukko D.1 Sallittu enimmäislämpötila, sivu 95 määritetyn, kannettavassa ja kiinnitetyssä tilassa käytettyjen laitteiden
lämpötilan, Windows sammuttaa laitteen tai asettaa sen horrostilaan automaattisesti (riippuen Windows-virtapainikkeen määrityksestä), jottei käyttäjälle aiheudu vaaraa tai vahinkoa. Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin
Tobii Dynavox I-Series+-laite voidaan käynnistää uudelleen, sillä sen täytyy ehkä jäähtyä ensin.

2.3

Virtalähde ja akut
Tobii Dynavox I-Series+-laitteessa on litiumioniakut. Näiden akkujen säilytyslämpötilan on oltava -20 ℉:n / -4 ℃:n ja
40 ℃:n / 104 ℉:n väliltä ja niitä saa säilyttää enintään kuuden kuukauden ajan.
Huomaa, että kuuma ympäristö voi vaikuttaa akun latautumiskykyyn. Jotta akut latautuvat, sisäisen lämpötilan tulee olla
0 ℃:n / 32 ℉:n ja 45 ℃:n / 113 ℉:n välillä. Jos akkujen sisäinen lämpötila nousee yli 45 ℃:n / 113 ℉:n, akut eivät lataudu lainkaan.
Siirrä Tobii Dynavox I-Series+-laite ja akut viileämpään ympäristöön, jotta akut latautuvat kunnolla.
Vältä akkujen altistamista tulelle tai yli 50 ℃:n / 122 ℉:n lämpötiloille. Nämä olosuhteet saattavat saada akun toimimaan normaalista poiketen, muodostamaan lämpöä, syttymään tai räjähtämään. Pahimmassa mahdollisessa tapauksessa lämpötila saattaa kohota yllä mainittua korkeammaksi esimerkiksi auton tavaratilassa kuumana päivänä. Laitteen
säilyttäminen akut asennettuina kuumassa auton tavaratilassa voi siis aiheuttaa toimintahäiriön.
Älä pura tai vahingoita akkua. Huomioi paikalliset ympäristölait ja -säädökset, kun hävität akkuja.
Jotta Tobii Dynavox I-Series+-laite toimisi turvallisesti, käytä ainoastaan Tobii Technologyn laturia, akkuja ja
lisävarusteita.
Älä avaa tai muokkaa Tobii Dynavox I-Series+-laitteen metallikoteloa tai virtalähdettä, sillä muuten saatat altistua mahdollisesti vaaralliselle jännitteelle. Laitteessa ei ole mitään huollettavia osia. Jos Tobii Dynavox I-Series+-laitteessa tai
sen lisävarusteissa on mekaaninen vika, älä käytä niitä.
Jos akut eivät ole latautuneet tai Tobii Dynavox I-Series+-laite ei saa virtaa virtalähteestä, Tobii Dynavox I-Series+-laite
sammutetaan.
Jos vain huoltohenkilökunnan vaihdettavissa oleva virtajohto on vaurioitunut
Älä kytke Tobii Dynavox I-Series+-laitteen liittimiin mitään laitetta, joiden virtalähde ei kuulu lääkinnällisten laitteiden
virtaluokkaan.
Laitteen virtalähteen liitintä tai irrotettavaa pistoketta käytetään verkkovirran katkaisijana, joten älä aseta
Tobii Dynavox I-Series+-laitetta siten, että katkaisijan käyttäminen on vaikeaa.
Litiumioniakkujen toimitukseen liittyy erityissäädöksiä. Jos akut putoavat, murskautuvat tai joutuvat oikosulkuun, niistä
voi purkautua vaarallinen määrä lämpöä ja ne voivat syttyä. Akut ovat vaarallisia tulipaloissa.
Lisätietoja litium-metalli- tai litiumioniakkujen tai akun solujen toimittamiseen liittyvistä IATA:n säädöksistä on seuraavassa osoitteessa: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx

2.4

Kiinnitys
Tobii Dynavox I-Series+-laite on asennettava VALMISTAJAN antamien hyväksyttyjen asennustelineiden tai -pidikkeiden ohjeiden mukaan. Tobii Dynavox tai sen edustajat eivät vastaa kiinnitetyn Tobii Dynavox I-Series+ -laitteen putoamisesta henkilöille tai omaisuudelle koituneista vahingoista. Käyttäjä asentaa Tobii Dynavox I-Series+-laitteen
kokonaan omalla vastuullaan.
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2.5

Hätätilanteet
Laitteeseen ei pidä luottaa hätäpuheluissa tai pankkitapahtumissa. On suositeltavaa pitää yllä useita tapoja yhteydenpitoon hätätilanteissa. Pankkitapahtumia varten pitää aina käyttää pankin suosittelemaa ja pankin standardien mukaisesti hyväksyttyä järjestelmää.

2.6

Infrapuna
Tobii Dynavox I-Series+ lähettää infrapunavaloa katseenseurannasta ja ympäristönhallintalaitteesta.
Tobii Dynavox I-Series+-laitteen lähettämä infrapunavalo voi aiheuttaa häiriöitä muille infrapunavalolla ohjattaville tai
infrapunavalosta häiriöitä saaville laitteille. Älä käytä Tobii Dynavox I-Series+ -laitetta tällaisten laitteiden läheisyydessä, jos niiden toimivuus on kriittisen tärkeää.

2.7

Epilepsia
Jotkut valoherkästä epilepsiasta kärsivät henkilöt saattavat saada epilepsiakohtauksia tai menettää tajuntansa nähdessään arkielämässä tietynlaisia vilkkuvia valoja tai valokuvioita. 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. Noin 3–5 prosentilla 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, käännä katseesi
katseenseurantalaitteesta.

2.8

Sähköjännite
Älä avaa Tobii Dynavox I-Series+-laitteen koteloa, sillä muuten saatat altistua mahdollisesti vaaralliselle jännitteelle.
Laitteessa ei ole mitään huollettavia osia.

2.9

Lasten turvallisuus
Tobii Dynavox I-Series+-laitteet ovat edistyksellisiä tietokonejärjestelmiä ja elektronisia laitteita. Ne on koottu useista
erillisistä osista. Lapsen käsissä nämä osat saattavat irrota laitteesta, jolloin on olemassa vaara, että lapsi tukehtuu
osaan tai joutuu muunlaiseen vaaraan.
Pienten lasten ei saa antaa käsitellä eikä käyttää laitetta ilman vanhemman tai huoltajan valvontaa.

2.10 Ympäristön hallinta
GEWA:n ohjelmoitava infrapunakaukosäädin — ympäristönhallintalaitteeseen (Environmental Control Unit, ECU) ei tule luottaa ainoana infrapunalaitteiden kanssa käytettävänä vuorovaikutusmenetelmänä.

2.11 Gaze Interaction
Jotkut saattavat kokea (katseen tahattomasta tarkentamisesta ja keskittymisestä johtuvaa) väsymystä ja (harventuneesta räpytystiheydestä johtuvaa) silmien kuivumista totutellessaan käyttämään Gaze Interaction-laitetta. Jos koet väsymystä tai silmien kuivumista, aloita käyttö hitaasti ja keskeytä Gaze Interaction -toiminnon käyttökerta, kun käyttö alkaa
tuntua epämukavalta. Kosteuttavat silmätipat voivat auttaa kuivumisoireisiin.
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2.12 Kolmas osapuoli
Jos Tobii Dynavox I-Series+ -laitetta käytetään käyttötarkoituksen vastaisesti ja yhdessä kolmannen osapuolen ohjelmiston tai laitteen kanssa tavalla, joka muuttaa sen käyttötarkoitusta, tämä aiheuttaa riskejä ja Tobii Dynavox ei ota vastuuta asiasta.
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3
3.1

Tobii Dynavox I–12+- ja I–15+ -laitteen
yleiskatsaus
Keskeiset toiminnot

Tobii Dynavox I-Series+-laitteessa on useita sisäänrakennettuja toimintoja. Jotkin niistä ovat vakiotoimintoja ja jotkin ovat tilattavissa erikseen lisätoimintoina.
Vakiotoiminnot: 2 × kamera, 1 × mikrofoni, 2 × kaiutin, 1 × ECU (ympäristönhallintalaite), 1 × Bluetooth® (matkapuhelimia
ym. varten) ja 1 × WLAN (Wireless Local Area Network).

3.2

Tuotteen ulkoasu

Tobii Dynavox I-Series+-laitteessa on värikapasitiivinen, LED-taustavalolla varustettu kosketusnäyttö. Tobii Dynavox I–12+ -laitteessa on 12,1″ näyttö, jonka tarkkuus on 1 024 × 768 kuvapistettä. Tobii Dynavox I–15+ -laitteessa on 15,0″ näyttö, jonka
tarkkuus on 1 024 × 768 kuvapistettä.

3.2.1
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3.2.2

Liitännät, anturit ja laitteen painikkeet

Kuva 3.1 Etu- ja takaosa
Paikka
1

Kuvaus
Web-kamera 2 MP, kiinteä tarkennus (FF)

Paikka
6

Kuvaus
GEWA:n ohjelmoitava infrapunakaukosäädin (lähetin)
Tämä portti on tarkoitettu infrapunasignaalien lähettämiseen.
Jos haluat ohjelmoida laitteen,
käytä paikan Kuva 3.2 Alapuoli,
vasen puoli ja oikea puoli, sivu
18 27 porttia.

2

Valoanturi

7

Kamera 5 MP, automaattinen
tarkennus (AF)

3

Mikrofoni

8

Kiinnitys

4

Eye Tracker -katseenseuranta

9

Kaiuttimet

5

Kantokahva

30

Selostetarra
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Kuva 3.2 Alapuoli, vasen puoli ja oikea puoli
Paikka

Kuvaus

Paikka

Kuvaus

10

Virtapainike

20

Valikkopainike

11

Äänen voimistamispainike

21

USB 3.0 -liitin

12

Äänen hiljentämispainike

22

2 × USB 2.0 -liitin

13

Kuulokeliitin 3,5 mm

23

RJ45-verkkoliitin

14

Kytke tai HDMI 1.3 -kaapeliliitin

24

Akku

15

Kytkinliitäntä 1

25

Akun liukulukko

16

Kytkinliitäntä 2

26

Akun ilmaisin

17

Virtaliitin

27

GEWA:n ohjelmoitava infrapunakaukosäädin (lähetin ja
vastaanotin)
Käytä tätä porttia, kun ohjelmoit
GEWA:n
Tobii Dynavox Communicator
/Tobii DynaVox Compassilla.

18

Pikapainike 1 (määritettävä)

28

microSD-muistikortti (kannen
alla)

19

Pikapainike 2 (määritettävä)

29

I/O-suojat (IP43-vaatimuksen
mukaisesti)

Älä koskaan työnnä liitintä väkisin porttiin. Jos liitin ei mene porttiin kohtalaisen helposti, liitin ja portti eivät todennäköisesti ole samaa tyyppiä. Varmista, että liitin ja portti ovat samaa tyyppiä ja että olet asettanut liittimen oikein suhteessa
porttiin.
Ole erityisen varovainen USB-liittimien kanssa.
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3.3

Valmiiksi asennettu ohjelmisto

Tobii Dynavox I-Series+-laite toimitetaan kaikki ennakkoon tilatut ja tarvittavat ohjelmat asennettuina ja käyttövalmiina. Jos ohjelmisto täytyy asentaa uudelleen jossain vaiheessa, suorita tehdasasetusten palautus. Lisätietoja on kohdassa 5.11 Tehdasasetusten palautuksen suorittaminen, sivu 50.
Windows®-tuotenumero on Tobii Dynavox I-Series+-laitteen takapuolella.

3.4

Laiteasetusten määrittäminen

Valmiiksi asennetun I-Series Control Center -ohjelman avulla voit määrittää laitteen laitteistotoiminnot. Voit käyttää I-Series
Control Center -ohjelmaa jollain seuraavista tavoista:
•

Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa I-Series Control Center -pikakuvaketta

1.

Valitse Käynnistä-valikko > Ohjauspaneeli.

2.

Kaksoisnapsauta I-Series Control Center -kuvaketta,
, Ohjauspaneelin perinteisessä näkymässä.
Jos ohjauspaneeli on luokitellussa näkymässä, valitse Näkymä: > Suuret kuvakkeet tai Pienet kuvakkeet ja kaksoisnapsauta Tobii Dynavox I-Series+ Control Center -kuvaketta.

1.

Valitse Käynnistä-valikko > Tobii Dynavox >.

2.

Valitse I-Series Control Center,

.

tai

tai

.

tai
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•

Laitteeseen asennetun yhteysohjelman avulla.

Valitse vasemmalla olevasta luettelosta, mitä laitteistomääritystä haluat muuttaa. Eri asetukset tulevat näkyviin oikeanpuoleiselle
alueelle. Muutokset tulevat voimaan välittömästi.
Lisätietoja Tobii Dynavox I-Series+-laitteen määrittämisestä I-Series Control Centerin avulla on luvussa 6
Tobii Dynavox I-Series+-laitteen määrittäminen I-Series Control Centerissä, sivu 52.

Aina kun kuvake
on näkyvissä, saat näkyviin tietoruudun, kun pidät hiiren osoitinta vähän aikaa kuvakkeen päällä
tai kosketat kuvaketta näytössä.

3.5

MicroSD-kortin käyttäminen

MicroSD-muistikortti (paikka 28 kohdassa Kuva 3.2 Alapuoli, vasen puoli ja oikea puoli, sivu 18) on asennettu valmiiksi
Tobii Dynavox I-Series+-laitteeseen.

3.5.1

MicroSD-kortin poistaminen

Poista microSD-kortti seuraavasti:
1.

Aseta Tobii Dynavox I-Series+-laite etupuoli alaspäin tasaiselle pinnalle.

2.

Poista kannen kiinnitysruuvi Phillipsin ruuvitaltalla.

3.

Poista kansi.

4.

Vapauta microSD-kortti painamalla sitä.

5.

Vedä kortti ulos korttipaikasta.

6.

Laita kansi paikalleen.
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7.

3.5.2

Kiinnitä kansi kiristämällä kiinnitysruuvi Phillipsin ruuvitaltalla.

MicroSD-kortin asettaminen

Aseta microSD-kortti paikalleen seuraavasti:
1.

Aseta Tobii Dynavox I-Series+-laite etupuoli alaspäin tasaiselle pinnalle.

2.

Poista kannen kiinnitysruuvi Phillipsin ruuvitaltalla.

3.

Poista kansi.

4.

Työnnä microSD-kortti varovasti korttipaikkaan.
Älä työnnä microSD-korttia voimakkaasti. Jos microSD-kortti ei mene korttipaikkaan kohtalaisen helposti, ne eivät todennäköisesti ole kohdakkain.

5.

Laita kansi paikalleen.

6.

Kiinnitä kansi kiristämällä kiinnitysruuvi Phillipsin ruuvitaltalla.

3.6

Tobii Dynavox Quick Release -sovitinlevy

Tobii Dynavox QR -sovitinlevyssä on kaksi puolta:

Daessy

REHAdapt

Varmista, että tarvittava puoli Tobii Dynavox QR -sovitinlevystä on asetettu poispäin Tobii Dynavox I-Series+-laitteesta kiinnitysjärjestelmää varten.
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3.6.1

Tobii Dynavox QR -sovitinlevyn kiinnittäminen

Kiinnitä Tobii Dynavox QR -sovitinlevy seuraavasti:
1.

Aseta Tobii Dynavox I-Series+-laite etupuoli alaspäin tasaiselle pinnalle.

2.

Valitse tarvittava puoli levystä. Lisätietoja on kohdassa 1.3.2 Käyttö kiinnitettynä laitteena, sivu 10.

3.

Aseta levy laitteen päälle tarvittava puoli ulospäin.

4.

Kiinnitä levy laitteeseen kiristämällä levyn kolme ruuvia Torx T20 -ruuvitaltalla.

3.6.2

Tobii Dynavox QR -sovitinlevyn irrottaminen

Irrota Tobii Dynavox QR -sovitinlevy seuraavasti:
1.

Aseta Tobii Dynavox I-Series+-laite etupuoli alaspäin tasaiselle pinnalle.

2.

Irrota laitteeseen kiinnitetyn levyn kolme kiinnitysruuvia Torx T20 -ruuvitaltalla.

3.

Poista levy.
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4
4.1

Akut laitteessa Tobii Dynavox I-Series+
Akut

Tobii Dynavox I-Series+-laitteessa on kaksi akkulokeroa. Laitteiden Tobii Dynavox I–12+ ja I–15+ akut ovat kooltaan ja suorituskyvyltään samanlaisia. Lisätietoja on kohdassa Liite E Tekniset tiedot, sivu 96.

Kuva 4.1 Akku jäljellä olevan varauksen ilmaisimella

4.1.1

Hot swap -tekniikka

Yksi akku voidaan irrottaa ja vaihtaa sammuttamatta Tobii Dynavox I-Series+-laitetta, mikäli jäljellä olevassa akussa on riittävästi
virtaa. Jäljellä olevassa akussa täytyy olla vähintään noin 10 %:n lataus, jotta laitteen käyttöä voidaan jatkaa.
Odota muutama sekunti, että Tobii Dynavox I-Series+-laite tunnistaa uuden akun, ennen kuin poistat toisen akun.

4.2

Lataaminen

Akkujen lataamiseen tulee käyttää vain mukana toimitettavaa verkkolaitetta tai I-Series -pöytälaturia (ei sisälly toimitukseen, hankittava erikseen). Kun Tobii Dynavox I-Series+-laite on sammutettu ja verkkolaite kytketty, tyhjien akkujen lataaminen saattaa kestää 5 tuntia. Laitetta voidaan käyttää lataamisen aikana, mutta tämä saattaa vaikuttaa akkujen latausaikaan.
Latauksen käynnistymisen voi varmistaa sekä Tobii Dynavox I-Series+-laitteessa että I-Series-pöytälaturia käytettäessä kytkemällä verkkolaitteen pistorasiaan ja laitteeseen tai laturiin ENNEN KUIN akut asetetaan paikoilleen.
Akut latautuvat vain, jos niiden varaus on 95 % tai alhaisempi.

Akun odotettavissa oleva käyttöikä on 500 lataus- ja käyttökertaa. Sen jälkeen akun teho laskee noin 20 % käytön aikana.
Tietoja akun säilytys- ja latauslämpötiloista on luvussa 2 Turvallisuus, sivu 12.
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4.2.1

Varaustason tarkistaminen

Napsauta ilmoitusalueella olevaa akkukuvaketta

, niin näet laitteessa olevan akun jäljellä olevan latauksen.

Voit myös milloin tahansa tarkistaa akun latauksen sen pinnalla olevaa ilmaisinpainiketta painamalla. Jäljellä oleva lataus ilmaistaan viiden merkkivalon avulla. Esimerkiksi kolmen merkkivalon palaessa latausta on jäljellä 60 %.Lisätietoja on luvussa Kuva 4.1
Akku jäljellä olevan varauksen ilmaisimella, sivu 23.
Lataamisen aikana täyttä latausta ilmaiseva merkkivalo vilkkuu.
Alhaisin latauksen merkkivalo (20) vilkkuu silloin, jos akun latausta on ilmaisinpainiketta painettaessa jäljellä alle 10 %.
Jos 20 prosentin merkkivalo vilkkuu, se ei siis merkitse akun latautumista.
Jos akut ovat aivan tyhjillään esimerkiksi silloin, kun Tobii Dynavox I-Series+-laitteeseen on jätetty tyhjä akku verkkolaitetta kytkemättä, lataamisesta ei välttämättä näy merkkiäkään, vaikka Tobii Dynavox I-Series+-laite tai pöytälaturi olisi
yhdistetty verkkolaitteeseen asianmukaisesti. Merkkivalo saattaa ilmaista lataamisen käynnistymisen vasta 20 minuutin
kuluttua. Tällä väli akku latautuu, mutta kyseessä on palautuminen lataustasolle, jolta tavanomainen lataaminen voidaan
aloittaa.

4.3

Akkujen asettaminen paikoilleen ja irrottaminen

Turvallisuussyistä Tobii Dynavox I-Series+-laitteen akkuja ei ole asetettu valmiiksi paikoilleen. Akut toimitetaan vain osittain ladattuina. Tobii Dynavox I-Series+-laitetta voi alkaa käyttää heti. On kuitenkin suositeltavaa ladata akkuja vähintään kahden tunnin
ajan, ennen kuin laitetta käytetään.

4.3.1

Akkujen asettaminen paikoilleen

Akkujen asettaminen paikoilleen:
1.

Aseta akku akkulokeroon.

2.

Paina akkua, kunnes se loksahtaa paikalleen. Kun akku lukittuu paikalleen, kuuluu loksahdus.

4.3.2

Akkujen irrottaminen

Jos Tobii Dynavox I-Series+ on pystyasennossa:
1.

Paina akun sivulukko sivulle.

2.

Vedä akku ulos (akku pysähtyy ~1 cm:n / 0,4″:n jälkeen).
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3.

Työnnä akkua hieman ylöspäin (älä työnnä akkua kokonaan takaisin sisään).

4.

Vedä akku ulos akkupaikasta.

Jos Tobii Dynavox I-Series+ on lepoasennossa:
1.

Aseta Tobii Dynavox I-Series+-laite etupuoli alaspäin tasaiselle pinnalle.

2.

Paina akun sivulukko sivulle.

3.

Vedä akku ulos akkupaikasta.
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5

Tobii Dynavox I-Series+-laitteen
käyttäminen

Tobii Dynavox I-Series+-laitteen määrittämiseen ei tarvita kuin lukutaitoa. Seuraa käyttöoppaan ja aloitusoppaan ohjeita.

5.1

Laitteen käynnistys

Käynnistä laite jollain seuraavista tavoista:
•
•

Paina laitteen oikealla sivulla olevaa virtapainiketta. (Paikka 9 kohdassa Kuva 3.2 Alapuoli, vasen puoli ja oikea puoli, sivu
18)
Aktivoi määritetty kytkin (lisätietoja on kohdassa 6.3 Kytkimet).

Kun olet käynnistänyt laitteen, virran LED-merkkivalo palaa sinisenä tai vihreänä riippuen siitä, käykö laite verkko- vai akkuvirralla.
Lisätietoa LED-valon toiminnasta on kappaleessa Liite C Tietokonelaitteen toimintatilat, sivu 93.

5.1.1

Salasana

Tobii Dynavox I-Series+-laite on määritetty käynnistymään laitteessa olevaa käyttöjärjestelmää käyttäen ilman salasanaa. Joissakin harvoissa tilanteissa salasanaikkuna saattaa tulla näkyviin, esimerkiksi luotaessa uutta käyttäjää käyttöjärjestelmään, palattaessa käyttöjärjestelmään lepotilasta tai ladattaessa ohjelmistopäivityksiä internetistä.
Uuden Windows-käyttäjän luominen ja päivitysten lataaminen internetistä saattaa vaarantaa käyttöjärjestelmän järjestelmä- ja ohjelmistoasetukset, jotka Tobii Technology on asettanut ja asentanut.
Jos salasanaikkuna tulee näkyviin ja järjestelmä pyytää salasanaa, kaikkien Tobii Dynavox I-Series+-laitteiden oletussalasana on
”Iseries” (huomioi kirjainkoko). Kirjoita salasana Windowsin näyttönäppäimistön tai ulkoisen USB-näppäimistön avulla (ei sisälly
tuotteeseen).
Jos päätät vaihtaa salasanan, muista kirjoittaa se turvalliseen paikkaan muistiin myöhempää käyttöä varten.
Paikkaehdotus uuden salasanan säilytystä varten: ________________________
Ilman käyttöjärjestelmän salasanaa Tobii Dynavox-asiakastuki ei välttämättä pysty auttamaan myöhemmin eteen tulevissa
ongelmatilanteissa.

5.1.2

Tobii Dynavox I-Series+ Welcome Guide -aloitusohjelma

Kun käynnistät Tobii Dynavox I-Series+-laitteen ensimmäisen kerran, näkyviin tulee Tobii Dynavox I-Series+ Welcome Guide.
Tämä aloitusohjelma on ohjattu asennustoiminto, jonka vaiheiden avulla saat täyden hyödyn laitteesta.
Noudata ohjeita ja siirry ohjelman seuraavalle sivulle valitsemalla Seuraava.
Kun Welcome Guide -aloitusohjelma on valmis, I-Series käynnistyy automaattisesti.

5.2

Laitteen virran sammuttaminen

Laite sammutetaan jollain seuraavista tavoista:
•
•

Käytä Windowsin Käynnistä-valikkoa (suositeltava tapa, jos mahdollista).
Paina määritettyä kytkintä 2–7 sekunnin ajan.
Kun kytkintä painetaan yli 7 sekuntia, laite sammuu välittömästi ja ohittaa tallentamattomat muutokset.

•
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Jos laitteen sammuttaminen ei onnistu yllä mainituilla tavoilla, voit pitää laitteen oikealla puolella olevaa virtapainiketta painettuna
seitsemän sekunnin ajan. Laite sammuu heti. Käynnissä olevien sovellusten sulkeutumista ei odoteta.
Tämä ei toimi, jos sivupainikkeet on poistettu käytöstä Tobii Dynavox I-Series+ Control Centerissä. Lisätietoja on kohdassa 6.1.2 Kaikkien painikkeiden poistaminen käytöstä, sivu 53.
Tämä ei ole Windowsin asianmukainen sulkemistapa eikä sen käyttöä suositella kuin välttämättömässä tarpeessa.

5.3

Käyttö – Gaze Interaction

Tobii Dynavox I-Series+ toimii tarkasti silmälaseista, piilolinsseistä, silmänväristä tai valaistusolosuhteista riippumatta.
Gaze Interaction -toiminnon avulla voit ohjata tietokonetta silmilläsi joko katseohjattavien sovellusten (kuten
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass) tai kahden erityyppisen Tobii Windows Control -toiminnon avulla. Lisätietoja on kohdassa 5.4.1 Windows Control -ohjauksen tyyppi, sivu 30.

5.3.1

Sijoittaminen

Kuva 5.1 Sijoittaminen
Tobii Dynavox I-Series+ on suunniteltu toimimaan parhaiten, kun se on käyttäjän silmien tasolla noin 60 cm:n päässä. Lisätietoja
on kohdassa Kuva 5.1 Sijoittaminen, sivu 27.

Kuva 5.2 Sijoittaminen sivulle nojaavia tai makaavia käyttäjiä varten
Sivulle nojaavia tai makaavia käyttäjiä varten Tobii Dynavox I-Series+-laitetta on kallistettava, jotta käyttäjän silmät ovat samassa
tasossa näytön kanssa sekä oikealla etäisyydellä. Lisätietoja on kohdassa Kuva 5.2 Sijoittaminen sivulle nojaavia tai makaavia
käyttäjiä varten, sivu 27.
Varmista, että käyttäjä on hyvässä paikassa ja hyvällä etäisyydellä suhteessa laitteen ihanteelliseen sijaintiin. Huomaa
lisäksi, että Gaze Interaction-laitteen käyttömukavuus ja suorituskyky paranevat, jos aurinko ei paista suoraan näyttöön
tai käyttäjän silmiin.
Käyttäjän tulee olla oikealla etäisyydellä laitteesta, jotta Gaze Interaction toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
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5.3.2

Seurantalaatikko

Tobii Dynavox I-Series+ mahdollistaa suuret pään liikkeet. Kun Tobii Dynavox I-Series+ on kalibroitu oikein ja asetettu oikein
käyttäjän eteen, muita säätöjä ei tarvita.
Tobii Dynavox I-Series+ tuottaa alan suurimman seurantalaatikon, jonka mitat ovat noin 30 cm × 20 cm × 20 cm / 11,8" × 7,9"
× 7,9" (leveys × korkeus × syvyys) Seurantalaatikko on näkymätön alue, joka sijaitsee noin 60 cm:n päässä suoraan näytön keskikohdan yläpuolella olevasta pisteestä.
70 cm:n (27,5 tuumaa) kohdalla Tobii Dynavox I-Series+ mahdollistaa vapaat pään liikkeet alueella, joka on noin 50 × 36 cm
(20 × 14 tuumaa) tai 35 × 30 cm (13,8 × 11,8 tuumaa) riippuen siitä, mikä Eye Tracker -katseenseuranta
Tobii Dynavox I-Series+ -laitteessa on. Lisätietoja on kohdassa Liite E Tekniset tiedot, sivu 96.
Jotta Gaze Interaction toimisi oikein, ainakin käyttäjän toisen silmän on oltava seurantalaatikossa koko ajan.

5.3.3

Seurannan tilan ikkuna

Kun haluat määrittää Gaze Interaction -toiminnon ihanteellisen korkeuden ja vaaka-asemoinnin Tobii Dynavox I-Series+-laitteessa, käytä seurannan tilan ikkunaa (kohdassa 5.3.3.1 Seurannan tilan näyttäminen , sivu 28 on lisätietoa seurannan tilan ikkunan avaamisesta).
•
•
•

Ihannetapauksessa käyttäjän silmiä edustavien kahden pisteen pitäisi olla seurannan tilan ikkunan keskellä.
Käytä seurannan tilan ikkunan oikeassa laidassa olevaa etäisyysmittaria määrittämään ihanteellinen etäisyys käyttäjän ja
Tobii Dynavox I-Series+-laitteen välillä.
Etäisyysmittarin valkoinen kolmio on keskikohdan lähellä vihreän alueen sisällä, kun ihanteellinen etäisyys
Tobii Dynavox I-Series+-laitteesta on saavutettu.
Lisätietoja Tobii Dynavox I-Series+-laitteen kalibroinnista on kappaleessa 7.2 Kalibrointi, sivu 68. Tarkista myös valaistusolosuhteet kalibroinnin aikana aiemmin mainitut seikat huomioiden.

5.3.3.1

Seurannan tilan näyttäminen

Seurannan tilan ikkunassa voit varmistaa, että Gaze Interaction tunnistaa silmäsi ja että olet sijoittunut hyvin laitteen eteen.
Avaa seurannan tilan ikkuna jollain seuraavista tavoista:
•
•

Avaa Tobii DynavoxGaze Interaction Settings > Kalibrointi ja valitse Seurannan tila -painike.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella (sormen pitäminen kauan kuvakkeen päällä kosketusnäytössä vastaa kakkospainikkeen napsautusta) Tobii DynavoxGaze Interaction Settings -kuvaketta
rannan tila.
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5.3.4

Kohdistamisohje

Kohdistamisohje auttaa käyttäjän asennon määrittämisessä. Se tulee automaattisesti näkyviin näytön oikeaan alareunaan.
Kohdistamisohje on visuaalinen ohje, jossa yhdistyvät seurannan tilan ikkuna ja kuusi kuvaohjetta. Ohjeet auttavat käyttäjää
asettumaan laitteen eteen oikein.
Kohdistamisohjeen kuusi kuvaohjetta opastavat käyttäjän tekemään seuraavat asiat:
1.

pään kääntäminen alaspäin

2.

pään kääntäminen ylöspäin

3.

pään kääntäminen oikealle

4.

pään kääntäminen vasemmalle

5.

pään tuominen lähemmäs näyttöä

6.

pään vieminen kauemmas näytöstä

pään tuominen lähemmäs näyttöä

pään kääntäminen oikealle

Kohdistamisohje katoaa automaattisesti, kun käyttäjän asento on parantunut ohjeen ohjaamalla tavalla.
Jotkut käyttäjät eivät ehkä halua kohdistamisohjeen ilmestyvän joka kerta, kun heidän silmänsä siirtyvät pois ihanteellisesta
asennosta.
Lisätietoja automaattisen kohdistamisohjeen ottamisesta käyttöön tai poistamisesta käytöstä on kohdassa 7.6 Järjestelmäasetukset, sivu 77

5.4

Windows Control -ohjauksen käyttäminen

Windows Control -ohjauksen avulla pääset käyttämään työpöytää ja Windows-tietokoneen kaikkia sovelluksia Gaze Interaction
-sovelluksella.
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5.4.1

Windows Control -ohjauksen tyyppi

Windows Control -ohjausta voidaan käyttää kahdessa eri tilassa:
•

Gaze Selection
Gaze Selection on erittäin tarkka ja nopea syöttötapa, joka mahdollistaa edistyksellisen pääsyn Windowsiin helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla. Ei tahattomia napsautuksia eikä hiiren osoittimen liikkeitä. Voit katsella rennosti Windowsin
työpöytää, ohjelmistosovelluksia, verkkosivua tai elokuvaa, ja kun olet päättänyt, minkä toiminnon haluat suorittaa seuraavaksi, valitset haluamasi työkalun työkaluriviltä ja teet valinnan siirtämällä katseesi takaisin kohdealueeseen.
Gaze Selection sopii hyvin tavanomaiseen ja edistykselliseen Windowsin käyttöön, kun haluat nauttia koko käytettävyydestä ja hallita lähes mitä tahansa Windows-ohjelmistoa ilman nopeita päätöksiä ja liikkeitä. Voit käyttää sitä joko Gaze
(viipyily) -toiminnolla tai entistäkin hallitummalla ja nopeammalla kytkinaktivointimenetelmällä.

•

Mouse Emulation
Mouse Emulation mahdollistaa hiiren osoittimen täydellisen hallinnan aivan kuten fyysisellä hiirisyöttölaitteella. Voit napsauttaa hiiren ykkös- tai kakkospainikkeella, kaksoisnapsauttaa, zoomata, vierittää jne. Voit hallita lähes mitä tahansa Windows-ohjelmistoa, joka toimii hiiren napsautuksilla. Pienellä harjoittelulla saavutat yhtä suuren tarkkuuden kuin millä
tahansa muulla hiirilaitteella. Mouse Emulation sopii hyvin aistinvaraiseen ja edistykselliseen Windowsin käyttöön ja ohjelmistoihin, jotka harjaannuttavat katseen käyttöä. Voit piilottaa Mouse Emulation -valikon, jos haluat rajoittaa toimintoja tai
vähentää häiriötekijöitä, painamalla näppäimistön F2-painiketta.
Saat tietoja Mouse Emulation -toiminnolla käytettävistä ohjelmistoista ja peleistä osoitteesta http://www.tobiidynavox.
com/eyegames/.

Windows-ohjauksen tyypin valitseminen ja Windows-ohjauksen mukauttaminen:
•
•

5.4.2

Avaa Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings > Windows Control. Lisätietoja on kohdassa 7.5 Windows Control, sivu 74
Valitse haluamasi Windows Control -ohjauksen tyyppi Windows Control -ohjauksen tyyppi -kohdassa.

Windows Control -toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Windows-ohjaus käynnistetään napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ilmoitusalueella olevaa Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings -kuvaketta

ja valitsemalla Ota käyttöön Windows Control.

Tai
Kaksoisnapsauta työpöydän Windows Control -pikakuvaketta,

. Windows Control käynnistyy automaattisesti.

Windows Control poistetaan käytöstä napsauttamalla kakkospainikkeella ilmoitusalueella olevaa Tobii DynavoxGaze Interaction Settings -kuvaketta

ja valitsemalla Poista Windows Control käytöstä.

Voit käynnistää Windows Control -ohjauksen myös Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass:sta tai vaihtoehtoisesta yhteysohjelmasta, jossa on otettu käyttöön Tobii Dynavox Eye Control SDK:n mahdollistamat toiminnot.
Automaattinen käynnistys
•
•

5.4.3

Avaa Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings > Windows Control.
Valitse Käynnistä Windows Control automaattisesti tietokoneen käynnistyksen yhteydessä -valintaruutu, jos
haluat, että Windows Control -toiminto käynnistyy automaattisesti, kun Tobii Dynavox Gaze Interaction Software
käynnistyy.

Gaze Selection -tilan käyttäminen

Windows-ohjauksen Gaze Selection -tilan ansiosta käyttäjä voi ohjata tavallista Windows-käyttöjärjestelmää kahden vaiheen valintamenetelmällä, joka auttaa vähentämään vahinkonapsauksia. Se myös estää hiiren kohdistimen seuraamista sen ohjaamisen
sijasta. (Gaze Selection -tilassa ei ole kelluvaa hiiren kohdistinta.)
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1.

Valitse ensin haluamasi toiminto kiinnitetystä tehtäväpalkista katsomalla sitä.

2.

Katso sitten haluamaasi näytön osaa (tai kuvaketta), jossa haluat suorittaa toiminnon. Laite ottaa automaattisen zoomaustoiminnon käyttöön, minkä jälkeen kuvake valitaan tai toiminto suoritetaan.
Kaikki Gaze Selection -tilan toiminnot ovat käytettävissä myös koskettamalla ja hiirellä, minkä ansiosta hoitajan tai
avustajan on helppo auttaa käyttäjää tarvittaessa. Hoitaja voi helpommin valita toiminnon/tehtävän tai muuttaa käyttäjän asetuksia.

5.4.3.1

Gaze Selection -tehtäväpalkki

Gaze Selection -tehtäväpalkin yläosassa on Seurannan tila -osoitin. Sen avulla voit varmistaa, että katseenseuranta tunnistaa silmäsi ja että olet sijoittunut oikein laitteen eteen.
Gaze Selection -tehtäväpalkin tehtäväpainikkeet voivat olla jossakin kolmesta eri tilasta. Katso Kuva 5.3 Gaze Selection -tehtäväpalkin tilat, sivu 32.
•
•

Normaali (ei valittu) – mitään Gaze Selection -tehtäväpainiketta ei ole valittu.
Ensisijainen valinta (sininen/musta) – merkitty tehtäväpainike on valittu, ja tehtävä suoritetaan automaattisen zoomauksen jälkeen, kun käyttäjä katsoo haluamaansa näytön kohtaan tai kuvakkeeseen. Jos Gaze Selection -asetusikkunassa valintamenetelmäksi on valittu Kytkin, valittu tehtäväpainike pysyy käytössä tehtävän suorittamisen jälkeen.
Toiminnon päällelataustehtävä ei suorita zoomausta. Kun toimintojen päällelataus valitaan ensisijaisella valinnalla, toimintoalueet/komennot ovat aktiivisia, mutta ne eivät ole näkyvissä.

•

Toissijainen valinta(sininen/valkoinen) - sama kuin ensisijainen valinta, mutta tarkkuudeltaan suurempi. Ensisijainen valinta merkitsee sitä, että zoomaus jatkuu pitempään ennen tehtävän lopullista suorittamista. Haluttu näytön
kohta on näin suurempi ja valitseminen helpottuu. Ota tämä tila käyttöön katsomalla tehtäväpainiketta, kunnes sen väri
muuttuu alla olevan kuvan mukaisesti.
Toiminnon päällelataustehtävä ei suorita zoomausta. Kun toimintojen päällelataus valitaan toissijaisella valinnalla,, toiminnot ovat aktiivisia ja kunkin toiminnon alueet näkyvät käyttäjälle.
Toiminnon päällelataustehtävä ei suorita zoomausta. On myös joitakin muita tehtäviä, jotka eivät suorita zoomausta
joissakin tilanteissa (selaus, asetukset, näppäimistö).
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Kuva 5.3 Gaze Selection -tehtäväpalkin tilat

5.4.3.2

Tehtäväpainikkeet

Tehtäväpainike

Toiminto

Kuvaus

Sijoita kohdistin

Toiminto, jolla voit asettaa kohdistimen siihen, mihin katsot.

Vedä ja pudota katseella

Toiminto, jolla suoritetaan kaksi napsautusta, joista ensimmäinen tapahtuu vedon alkukohdassa ja toinen pudotuskohdassa (siirrettäessä
kohteita tai valittaessa alueita).
•
•
•
•
•
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Valitse tehtävä.
Katso siirrettävää kohdetta tai alueen valinnan aloituskohtaa.
Suorita Gaze Selection -toiminto (ensimmäinen napsautus) kytkimellä tai katseella.
Katso välittömästi kohteen pudotuskohtaa tai alueen valinnan
päätöskohtaa.
Tee toinen napsautus kytkimellä tai katseella.

Tobii Dynavox I-Series+ Käyttäjän opas v.1.9.1 - fi-FI

Tehtäväpainike

Toiminto

Kuvaus

Selaus katseella

Toiminto, jolla selattavaa ikkunaa voidaan selata katseohjauksella
•
•
•
•
•
•
•
•

Valitse tehtävä.
Katso mitä tahansa kohtaa selattavalla alueella ja pidä sitten katseesi paikallaan. Katseen selauskuvake ilmestyy tähän kohtaan.
Selaa sivua ylöspäin katsomalla kuvakkeen yläpuolelle.
Selaa sivua alaspäin katsomalla kuvakkeen alapuolelle.
Selaa vasemmalle katsomalla kuvakkeen vasenta reunaa
Selaa oikealle katsomalla kuvakkeen oikeaa reunaa
Vaihda selaussuuntaa ylös/alas/vasemmalle/oikealle katsomalla
kuvaketta (näytössä, ei tehtäväpalkissa).
Lopeta selaus katsomalla Gaze Selection -tehtäväpalkkia (tai
näytön ulkopuolisia osia).
Käytä Selaus katseella -tehtävää pystysuoraan ja vaakasuoraan selaukseen Modern UI -sovelluksissa ja Modern UI
-sovellusten Windows-aloitusnäytössä.

Hiiren ykköspainikkeen napsautus / napautus

Toiminto, jolla suoritetaan yksi napsautus hiiren ykköspainikkeella, mikä vastaa yhtä napautusta sormella kosketusnäyttölaitteissa. Kytkin-tilassa hiiren ykköspainikkeen napsautus / napautus on oletusarvoisesti
käytössä ja pohjassa (katso 5.4.3.6.1 Pohjaan jäävät tehtäväpainikkeet ja Kytkin-menetelmän oletusarvoinen hiiren ykköspainikkeen
napsautus / napautus, sivu 41).

Toimintojen päällelataus

Tehtävä, joka aktivoi toiminnon päällelatauksen. Ensisijainen valinta
aktivoi toimintojen päällelatauksen. Toissijainen valinta aktivoi toimintojen päällelatauksen ja saa sen (sekä sen yksittäiset toiminnot ja alueet) näkymään kaiken muun näytössä olevan päällä, mikä helpottaa
niiden valintaa. Toimintojen päällelatauksen käytettävissä olevat yksittäiset toiminnot ovat erilaisia Windows 8:ssä (katso 5.4.3.3 Toimintojen päällelataus Windows 8:ssa, sivu 33) ja Windows 10:ssa (katso
5.4.3.4 Toimintojen päällelataus Windows 10:ssa, sivu 35).

Oikea napsautus

Toiminto, jolla suoritetaan yksi napsautus hiiren kakkospainikkeella

Kaksoisnapsautus

Toiminto, jolla suoritetaan kaksoisnapsautus hiiren ykköspainikkeella
Kytkin-tilassa kaksoisnapsautus jää pohjaan (katso 5.4.3.6.1 Pohjaan
jäävät tehtäväpainikkeet ja Kytkin-menetelmän oletusarvoinen hiiren
ykköspainikkeen napsautus / napautus, sivu 41).

Katsenäppäimistö

Toiminto, joka avaa katseella ohjattavan kuvaruutunäppäimistön katseella kirjoittamista varten

Asetukset

Toiminto, joka avaa Gaze Selection -asetusikkunan.
Lisätietoja on kohdassa 8 Gaze Selection -asetukset, sivu 79

5.4.3.3

Toimintojen päällelataus Windows 8:ssa

Windows 8 Gaze Selection on Gaze Interaction -katseenseurannan uusi, mullistava menetelmä. Se on varta vasten luotu tablettien modernia ja intuitiivista kosketusympäristöä varten ja auttaa ottamaan kaiken hyödyn irti Gaze Interaction -kokemuksesta Ultrabook-laitteilla, kannettavilla tietokoneilla ja pöytätietokoneilla.
Täysimittaiseen käyttöjärjestelmän hallintaan luotu Gaze Interaction -ratkaisu mahdollistaa Windows 8 -käyttöjärjestelmän käyttämisen täysin ilman käsiä. Voit emuloida kosketuseleitä, eri napsautustyyppejä, napautuksia ja pyyhkäisyjä sekä käyttää oikopolkuja ja jaetun ruudun kohdistusta. Moniajo ja kaikkien vanhojen tai nykyisten työpöytäsovellusten ja -asetusten käyttäminen ja
hallinta on mahdollista täysin katseohjatusti, ilman käsiä.
Windows 8 Gaze Selection avaa Windows 8 Modern UI:n kymmenien tuhansien sosiaalisten, hyöty-, viihde- ja koulutusohjelmien kirjon käytettäväksi katseohjatusti.
Uusi Gaze Selection -ratkaisu on luotu hyödyntämään Microsoftin uuden Windows 8 -kosketusnäyttölaitteiden käyttöliittymän
intuitiivisuutta ja tuo ilman käsiä tapahtuvan ohjauksen moderniin käyttöympäristöön.
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Gaze Selection on luotu ilman käsiä tapahtuvaan käyttöön, mutta se tarjoaa myös nopean käyttökokemuksen kytkimillä. Myös
multimodaaliset syötteet ja kolmannen osapuolen avustava toiminta ovat mahdollisia kosketus- ja hiirikäytön avulla.

Kun toimintojen päällelataus valitaan ensisijaisella valinnalla, toimintoalueet/komennot ovat aktiivisia, mutta ne eivät ole
näkyvissä.
Kun toimintojen päällelataus valitaan toissijaisella valinnalla,, toiminnot ovat aktiivisia ja kunkin toiminnon alueet näkyvät
käyttäjälle.
Toiminnon päällelataustehtävä ei suorita zoomausta.

Toiminnot

Toiminto

Kuvaus

Sovelluksen vaihto

Toiminto, joka avaa sovelluksen vaihtopalkin, jossa näkyvät kaikki Modern UI -käyttöliittymän sovellukset, mukaan lukien Työpöytä.
Kaikki työpöydällä käynnissä olevat ohjelmat eivät näy tässä.
Ne näkyvät vain työpöydältä.
Sovelluksen vaihto ei näy, jos käynnissä olevia sovelluksia
on vain yksi tai ei yhtään.
Sovelluksen vaihtoa ei voi käyttää, jos Sovelluksen vaihto
on poistettu käytöstä tietokoneen asetuksissa.
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Sovelluspalkin näyttäminen

Toiminto, joka näyttää aktiivisen sovelluksen sovelluspalkin. Sovelluspalkin sisältö riippuu aktiivisesta sovelluksesta. Kussakin sovelluksessa on eri toiminnot.

Oikopolut-valikko

Toiminto, joka avaa Oikopolut-valikon.

Tehtäväpalkin siirtäminen

Toiminto, joka siirtää tehtäväpalkin oikeasta/vasemmasta reunasta
toiseen.
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Toiminnot

Toiminto

Kuvaus

Ikkunan kohdistaminen / sovelluksen sulkeminen

Toiminnon avulla on mahdollista suorittaa kolme eri tehtävää.
•

Siirrä ja ankkuroi aktiivinen sovellus valittuun kohdealueeseen va-

•

litsemalla
.
Siirrä aktiivinen sovellus ruudun alareunaan ja sulje se valitsemal-

•

la
.
Siirrä ja ankkuroi aktiivinen sovellus koko ruudun näkymään valitsemalla

.

Lisätietoja on kohdassa 5.4.3.5 Kohdista ikkuna / sulje sovellus Windows 8.1- ja Windows 10 -käyttöjärjestelmässä, sivu 37.
Windows-painike

Toiminto, joka vaihtaa näkymää Windows Modern UI -käyttöliittymän
ja edellisen Modern UI -sovelluksen tai Työpöydän välillä.
Kaikki työpöydällä käynnissä olevat ohjelmat eivät näy tässä.
Ne näkyvät vain työpöydältä.

Tehtäväpalkin piilottaminen

Toiminto, joka piilottaa tehtäväpalkin koko näytön tilassa. Tehtäväpalkin saa takaisin näkymiin valitsemalla joko
siitä, kummalla puolella tehtäväpalkki sijaitsee.

Edellisten sovellusten selaus

tai

riippuen

Toiminnon avulla voi selata pyyhkäisemällä kaikkia käynnissä olevia
Modern UI -sovelluksia ja Työpöytää.
Kaikki työpöydällä käynnissä olevat ohjelmat eivät näy tässä.
Ne näkyvät vain työpöydältä.

5.4.3.4

Toimintojen päällelataus Windows 10:ssa

Windows 10 Gaze Selection on Gaze Interaction -katseenseurannan uusi, mullistava menetelmä. Se on varta vasten luotu tablettien modernia ja intuitiivista kosketusympäristöä varten ja auttaa ottamaan kaiken hyödyn irti Gaze Interaction -kokemuksesta
Ultrabook-laitteilla, kannettavilla tietokoneilla ja pöytätietokoneilla.
Täysimittaiseen käyttöjärjestelmän hallintaan luotu Gaze Interaction -ratkaisu mahdollistaa Windows 10 -käyttöjärjestelmän käyttämisen täysin ilman käsiä. Voit emuloida kosketuseleitä, eri napsautustyyppejä, napautuksia ja pyyhkäisyjä sekä käyttää oikopolkuja ja jaetun ruudun kohdistusta. Moniajo ja kaikkien vanhojen tai nykyisten työpöytäsovellusten ja -asetusten käyttäminen ja
hallinta on mahdollista täysin katseohjatusti, ilman käsiä.
Windows 10 Gaze Selection avaa Windows 10 Modern UI:n kymmenien tuhansien sosiaalisten, hyöty-, viihde- ja koulutusohjelmien kirjon käytettäväksi katseohjatusti.
Uusi Gaze Selection -ratkaisu on luotu hyödyntämään Microsoftin uuden Windows 8 -kosketusnäyttölaitteiden käyttöliittymän
intuitiivisuutta ja tuo ilman käsiä tapahtuvan ohjauksen moderniin käyttöympäristöön.
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Gaze Selection on luotu ilman käsiä tapahtuvaan käyttöön, mutta se tarjoaa myös nopean käyttökokemuksen kytkimillä. Myös
multimodaaliset syötteet ja kolmannen osapuolen avustava toiminta ovat mahdollisia kosketus- ja hiirikäytön avulla.

Kun toimintojen päällelataus valitaan ensisijaisella valinnalla, toimintoalueet/komennot ovat aktiivisia, mutta ne eivät ole
näkyvissä.
Kun toimintojen päällelataus valitaan toissijaisella valinnalla,, toiminnot ovat aktiivisia ja kunkin toiminnon alueet näkyvät
käyttäjälle.
Toiminnon päällelataustehtävä ei suorita zoomausta.

Toiminnot

Toiminto

Kuvaus

Tehtävänäkymä

Toiminto, joka avaa tehtävänäkymän, jossa näkyvät kaikki Modern UI
-käyttöliittymän sovellukset.
Tehtävänäkymä ei näy, jos käynnissä olevia sovelluksia on
vain yksi tai ei yhtään.
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Cortana

Toiminto, joka avaa Cortanan. Cortana on älykäs uusi henkilökohtainen avustaja. Cortana osaa etsiä internetistä, löytää asioita tietokoneesta, seurata kalenteria jne.

Huomautukset

Toiminto, joka avaa Huomautukset.

Tehtäväpalkin siirtäminen

Toiminto, joka siirtää tehtäväpalkin oikeasta/vasemmasta reunasta
toiseen.
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Toiminnot

Toiminto

Kuvaus

Ikkunan kohdistaminen / sovelluksen sulkeminen

Toiminnon avulla on mahdollista suorittaa kolme eri tehtävää.
•

Siirrä ja ankkuroi aktiivinen sovellus valittuun kohdealueeseen va-

•

litsemalla
.
Siirrä aktiivinen sovellus ruudun alareunaan ja sulje se valitsemal-

•

la
.
Siirrä ja ankkuroi aktiivinen sovellus koko ruudun näkymään valitsemalla

.

Lisätietoja on kohdassa 5.4.3.5 Kohdista ikkuna / sulje sovellus Windows 8.1- ja Windows 10 -käyttöjärjestelmässä, sivu 37.
Tämä tehtävä on käytettävissä vain, jos tietokone toimii
Windows-käyttöjärjestelmässä taulutietokonetilassa.
Windows-painike

Toiminto, joka vaihtaa näkymää Windows Modern UI -käyttöliittymän
ja edellisen Modern UI -sovelluksen tai Työpöydän välillä.
Kaikki työpöydällä käynnissä olevat ohjelmat eivät näy tässä.
Ne näkyvät vain työpöydältä.

Tehtäväpalkin piilottaminen

Toiminto, joka piilottaa tehtäväpalkin koko näytön tilassa. Tehtäväpalkin saa takaisin näkymiin valitsemalla joko
siitä, kummalla puolella tehtäväpalkki sijaitsee.

5.4.3.5
5.4.3.5.1

tai

riippuen

Kohdista ikkuna / sulje sovellus Windows 8.1- ja Windows 10 -käyttöjärjestelmässä
Ikkunan kohdistaminen / sovelluksen sulkeminen
Tämä tehtävä on käytettävissä vain, jos tietokone toimii Windows-käyttöjärjestelmässä taulutietokonetilassa.

Ikkunan kohdistamistoiminto on Windows 8.0-, 8.1- ja 10-käyttöliittymän ominaisuus, jonka avulla ruutu on mahdollista jakaa
kahdesta neljään Modern UI -sovelluksen yhtäaikaista käyttöä varten. Tätä toimintoa rajoittaa laitteen näytön tarkkuus. Lisätietoja
yhtä aikaa käytettävien sovellusten mahdollisesta määrästä Windows 8.1- ja 10-käyttöliittymässä eri näytöntarkkuuksilla on kohdassa Taulukko 5.1 Näytössä olevien sovellusten määrä Windows 8.1- ja Windows 10 -käyttöliittymässä, sivu 37. Pienin ikkunan kohdistamiseen vaadittava tarkkuus on 1024×768 (Windows 8.1, Windows 10) ja 1366×768 (Windows 8.0).
Taulukko 5.1 Näytössä olevien sovellusten määrä Windows 8.1- ja Windows 10 -käyttöliittymässä
Sovellusten määrä

Näytön tarkkuus (pikselelinä)

2

<1499

3

1500 — 1999

4

>=2000
Windows 8.0 -käyttöliittymässä käytössä voi olla yhtä aikaa vain kaksi sovellusta.

Ikkunan kohdistaminen / sovelluksen sulkeminen -toiminnon avulla voi hallita vain näytössä näkyviä sovelluksia.

Toiminto näyttää erilaiselta riippuen siitä, kuinka monta sovellusta kohdistetaan yhtä aikaa.
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Sovellusten kohdistaminen:
1.

Valitse tehtäväpalkista

2.

Valitse yksi seuraavista toimista:

(toimintojen päällelataus) -tehtävä.

•

Siirrä ja ankkuroi aktiivinen sovellus valittuun kohdealueeseen valitsemalla

•

Siirrä aktiivinen sovellus ruudun alareunaan ja sulje se valitsemalla

•

Siirrä ja ankkuroi aktiivinen sovellus koko ruudun näkymään valitsemalla

.

.
.

Kuva 5.4 Yleiskatsaus
Sovellusten siirtäminen ja sulkeminen:
Esimerkiksi: Jos sovellus kohdistetaan ruudun keskelle, valitse
1.

-tehtävä

2. Valitse keskialue.
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3. Valitse:
•

Valitse sovelluksen siirtäminen
-näkymään

•

Valitse yksi
(kohde) ja siirrä sovellus uuteen
kohdealueeseen.
Voit sulkea sovelluksen vetämällä sen näytön alareunan

•

keskellä olevaan

(koko ruutu)

(Sulje) -kuvakkeeseen.

Esimerkiksi: Jos sovellus kohdistetaan vasemmalle tai oikealle, valitse
1.

-tehtävä

2. Valitse vasen tai oikea alue.

3. Valitse:
•

Valitse sovelluksen siirtäminen
-näkymään

•

Valitse yksi
(kohde) ja siirrä sovellus uuteen
kohdealueeseen.
Voit sulkea sovelluksen vetämällä sen näytön alareunan

•

keskellä olevaan
5.4.3.5.2

(koko ruutu)

(Sulje) -kuvakkeeseen.

Muiden sovellusten kohdistaminen:

Jos haluat kohdistaa enemmän kuin kaksi näytössä olevaa sovellusta, käytä
(vedä ja pudota) -toimintoa. Lisätietoja yhtä aikaa näytössä olevien sovellusten mahdollisesta määrästä on kohdassa Taulukko 5.1 Näytössä olevien sovellusten määrä Windows 8.1- ja Windows 10 -käyttöliittymässä, sivu 37.
sen alueen koko, johon sovellus kohdistetaan.
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1.

Käynnistä sovellus Modern UI -käyttöliittymän aloitusnäytöstä, Edelliset sovellukset- tai Sovelluksen vaihto- valikosta
(Windows 8.0 tai 8.1) tai Tehtävänäkymästä (Windows 10). Sovellus avautuu näytön keskelle. Lisätietoja on kohdassa
Kuva 5.5 Valittu kolmas sovellus, sivu 40.

Kuva 5.5 Valittu kolmas sovellus

2.

Valitse tehtäväpalkista

3.

Vedä ja pudota sovellus haluttuun paikkaan.

(vedä ja pudota) -tehtävä.

•

Oikealle: Valitse sovellus tehtäväpalkista
(vedä ja pudota) -toiminnon avulla. Aseta sovellus oikeaan kohdealueeseen pudottamalla se näytön oikeaan reunaan. Lisätietoja on kohdassa Kuva 5.6 Vaihto oikealle, sivu 40.

•

Vasemmalle: Valitse sovellus tehtäväpalkista
(vedä ja pudota) -toiminnon avulla. Aseta sovellus vasempaan
kohdealueeseen pudottamalla se näytön vasempaan reunaan. Lisätietoja on kohdassa Kuva 5.7 Vaihto vasemmalle,
sivu 41.

Kuva 5.6 Vaihto oikealle
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Kuva 5.7 Vaihto vasemmalle

5.4.3.6

Valintamenetelmät: katse ja kytkin

Valittu tehtävä voidaan suorittaa kahdella eri tavalla. Haluttu menetelmä valitaan Gaze Selection -asetusikkunassa (katso 8 Gaze
Selection -asetukset, sivu 79).
Ennen valinnan tekemistä valitset suoritettavan tehtävän tehtäväpalkista. Katso valitsemaasi tehtävää, kunnes siinä näkyy Ensisijainen- tai Toissijainen valinta -korostus.
•
•

Katse – suorita valittu tehtävä katsomalla haluamaasi näytön osaa (tai kuvaketta), jossa haluat suorittaa toiminnon. Laite
ottaa automaattisen zoomaustoiminnon käyttöön, minkä jälkeen kuvake valitaan tai toiminto suoritetaan.
Kytkin – kaksi erilaista suoritustilaa:
–

Kytkimen kerta-aktivointi – zoomaustoiminto tapahtuu samalla tavalla kuin Katse-menetelmällä ja Gaze Selection -asetusikkunassa tehtyjen asetusten mukaan (katso 8 Gaze Selection -asetukset, sivu 79).

–

Pidä kytkin aktivoituna – zoomaus jatkuu, kunnes kytkin vapautetaan tai poistetaan käytöstä.

Toiminnon päällelataustehtävä ei suorita zoomausta.

Kun käytetään Katse-menetelmää, tehtäväpalkista täytyy tehtävän suorittamisen jälkeen valita uusi tehtävä, vaikka se
olisi sama kuin juuri käytetty.
Kun Gaze Selection -asetuksissa asetetaan tarkkuudeksi 0, zoomausta ei tehdä. Lisätietoja on kohdassa 8 Gaze Selection -asetukset, sivu 79.
5.4.3.6.1

Pohjaan jäävät tehtäväpainikkeet ja Kytkin-menetelmän oletusarvoinen hiiren ykköspainikkeen napsautus /
napautus

Kytkin-menetelmää käytettäessä hyödynnetään pohjaan jääviä tehtäväpainikkeita. Tehtäväpainikkeen pohjaan jääminen tarkoittaa, että valitun tehtävän voi suorittaa uudelleen, ja tehtäväpalkkia tarvitsee katsoa vain, jos halutaan vaihtaa tehtävää.
Kytkin-menetelmää käytettäessä Hiiren ykköspainikkeen napsautus / napautus on oletusarvoisesti pohjassa. Tämä tarkoittaa, että Hiiren ykköspainikkeen napsautus / napautus on aina käytössä ja se aktivoidaan aina kytkimen aktivoinnin yhteydessä, ellei
muuta ole valittu. Jos toinen tehtävä on valitaan, se on käytössä vain kerran (yhtä valintaa varten), minkä jälkeen Gaze Selection
palaa automaattisesti Hiiren ykköspainikkeen napsautus / napautus -oletusarvoon seuraavia valintoja varten.
Poikkeus tähän on kaksoisnapsautustehtävä. Kun se valitaan käytettäessä Kytkin-tilaa, myös se jää pohjaan. Toisin sanoen se
pysyy valittuna, kunnes valitaan toinen tehtävä (minkä jälkeen se palaa taas Hiiren ykköspainikkeen napsautus / napautus
-oletusarvoon).
Näin esimerkiksi internetin nopea/jatkuva selailu on mahdollista siten, että käyttäjä aktivoi kytkimen ja siten kerran Hiiren ykköspainikkeen napsautus / napautus -tehtävän ja sen jälkeen toistuvasti halutut kohteet ilman, että Hiiren ykköspainikkeen napsautus / napautus -tehtävää tarvitsee valita uudelleen.
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5.4.3.6.2

Tehtävän aktivointi näppäimistöpainikkeella kytkimen sijaan

F12-näppäimistöpainikkeen,
, valitseminen liitetystä näppäimistöstä aktivoi tehtävien valinnan. Sitä voidaan käyttää samalla tavalla kuin liitettyä kytkintä. Lisätietoja kytkimistä on kohdassa 5.4.3.6 Valintamenetelmät: katse ja kytkin, sivu 41.

5.4.3.7

Katsenäppäimistö

Kun Katsenäppäimistö-painike valitaan tehtäväpalkista, Katsenäppäimistö käynnistyy kuvaruutunäppäimistönä. Katsenäppäimistö sijoitetaan joko ruudun ylä- tai alalaitaan sen mukaan, mihin käyttäjä haluaa sen sijoittaa.
Näppäimistö voidaan sijoittaa ruutuun kahdella tavalla näppäimistötehtävän Ensisijaisella ja Toissijaisella valinnalla.
•

Ensisijainen valinta:
1.

Aktivoi näppäimistötehtävän Ensisijainen valinta.

2.

Valitse, mihin haluat kirjoittaa, ja näppäimistö käynnistyy vastakkaisella puolella.
Jos haluat kirjoittaa ruudun alaosaan, näppäimistö sijoitetaan yläosaan, ja päinvastoin.
Viipyilykäytössä näppäimistö sijoitetaan vastakkaiselle puolelle siihen nähden, missä viipyily tapahtuu.
Jos käyttäjä käyttää kytkintä, käyttäjän on ensin katsottava kirjoituskohtaa ja sitten käyttää kytkintä siirtääkseen näppäimistön vastakkaiselle puolelle.

•

Toissijainen valinta:
–

Näppäimistö sijoitetaan automaattisesti ruudun alalaitaan.

Näppäimistön tehtäväpalkki käynnistyy yhdessä katsenäppäimistön kanssa. Lisätietoja on kohdassa 5.4.3.7.1 Näppäimistön tehtäväpalkki, sivu 43.
Katsenäppäimistö koostuu neljästä kiertävästä näppäimistösivusta. Eri näppäimistösivujen välillä on helppo liikkua valitsemalla
seuraavan sivun painike Katsenäppäimistön kunkin sivun oikeasta tai vasemmasta laidasta.
Näppäin, jota katsotaan, korostetaan ohuella kehyksellä näppäimen merkin/toiminnon

ympärillä.

Neljä näppäimistösivua ovat:

Kuva 5.8 Oletusaloitussivu

Kuva 5.9 Ensimmäinen sivu oikealle.
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Kuva 5.10 Toinen sivu oikealle tai vasemmalle

Kuva 5.11 Ensimmäinen sivu vasemmalle
Vaihto-, Ctrl-, Alt-, Windows- ja Alt Gr -näppäimet jäävät pohjaan, kun ne valitaan. Tämä tarkoittaa sitä, että näppäimet
pysyvät valittuina kunnes näppäimistöltä valitaan uusi näppäin. Ne pysyvät valittuina, jos seuraava valittu näppäin on
myös jokin pohjaan jäävistä.
Kirjaimen kirjoittaminen aksenttimerkin kanssa:

5.4.3.7.1

1.

Valitse aksenttimerkki.

2.

Valitse kirjainmerkki.

3.

Kirjain näkyy näytössä valitun aksenttimerkin kanssa.
Näppäimistön tehtäväpalkki

Näppäimistön tehtäväpalkin yläosassa on seurannan tilan ikkuna kuten Gaze Selection -tehtäväpalkissa. Sen avulla voit varmistaa, että katseenseuranta tunnistaa silmäsi ja että olet sijoittunut oikein laitteen eteen.
Näppäimistön tehtäväpalkin tehtäväpainikkeet voivat olla jossakin kolmesta eri tilasta. Katso Kuva 5.12 Näppäimistön tehtäväpalkin tilat, sivu 44.
•
•

•

Normaali (ei valittu) – mitään Gaze Selection -tehtäväpainiketta ei ole valittu.
Ensisijainen valinta (sininen/musta) – merkitty tehtäväpainike on valittu, ja tehtävä suoritetaan automaattisen zoomauksen jälkeen, kun käyttäjä katsoo haluamaansa näytön kohtaan tai kuvakkeeseen. Jos Gaze Selection -asetusikkunassa valintamenetelmäksi on valittu Kytkin, valittu tehtäväpainike pysyy käytössä tehtävän suorittamisen jälkeen.
Toissijainen valinta(sininen/valkoinen) - sama kuin ensisijainen valinta, mutta tarkkuudeltaan suurempi. Ensisijainen valinta merkitsee sitä, että zoomaus jatkuu pitempään ennen tehtävän lopullista suorittamista. Haluttu näytön
kohta on näin suurempi ja valitseminen helpottuu. Ota tämä tila käyttöön katsomalla tehtäväpainiketta, kunnes sen väri
muuttuu alla olevan kuvan mukaisesti.
Käytettävissä vain ykköspainikkeen napsautus -tehtävässä
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Windows 8 -käyttöjärjestelmässä näppäimistön tehtäväpalkin värit mukautetaan Windowsin asetuksiin.

Kuva 5.12 Näppäimistön tehtäväpalkin tilat
5.4.3.7.2

Näppäimistön tehtäväpalkin tehtäväpainikkeet

Tehtäväpainike

5.4.3.7.3

Toiminto

Kuvaus

Siirrä näppäimistö
ylös/alas

Tehtävä, joka siirtää näppäimistön ruudun ylä- tai alareunaan.

Hiiren ykköspainikkeen napsautus / napautus

Toiminto, jolla suoritetaan yksi napsautus hiiren ykköspainikkeella, mikä vastaa yhtä napautusta sormella kosketusnäyttölaitteissa.

Sulje

Tehtävä, joka sulkee näppäimistön.

Toiminnon aktivoimiseksi Toissijaisen valinnan on oltava
käytössä.

Sanan ennustus

Sananennustusmoottori, jota Gaze Selection -toiminnossa käytetään, toimii Swift-näppäimellä, ja sitä käytetään yleisesti taulutietokoneissa ja älypuhelimissa. Swift-näppäin hyödyntää tekoälytekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjän seuraavaksi kirjoittaman
sanan ennustamisen. Swift-näppäin oppii käyttäjän aiemmin kirjoittamista teksteistä, ja ennusteet perustuvat parhaillaan kirjoitettavaan sanaan ja opittuun. Sanan ennustuksen kieli muuttuu näppäimistön kieliasetuksen mukaan.

Kuva 5.13 Näppäimistö sanan ennustus aktivoituna
Kun sanan ennustus on käytössä, katso kohdasta 8 Gaze Selection -asetukset, sivu 79 lisätietoja sanan ennustuksen aktivoinnista ja aktivoinnin poistamisesta, näppäimistön yläpuolella näkyy kuusi (6) laatikkoa. Äärimmäisenä vasemmalla näkyvässä laatikossa on todennäköisin ennustettu sana, ja muissa viidessä (5) laatikossa on yksi ennustettu sana kussakin. Valitse ennustettu
sana valitsemalla laatikko, jonka sisällä se on. Jos et näe haluamaasi sanaa, jatka kirjoittamista, jolloin haluamasi sana toivottavasti
tulee näkyviin seuraavan merkin jälkeen.
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Jos käytät sanan ennustusta ja haluat kirjoittaa aksenttimerkin sisältävän sanan, esim. café, on helpompaa antaa sanan
ennustuksen huolehtia aksenttimerkistä. Kirjoita vain "cafe" ja saat ehdotuksena sanan "café".
Aksenttimerkin kirjoittaminen käsin sanan ennustuksen kanssa voi aiheuttaa oudon näköisiä ennustuspainikkeita, mutta
lopputuloksen pitäisi silti näyttää kunnolliselta kirjoittamassasi dokumentissa.

Kirjoitettaessa viimeiset 5-10 merkkiä osoitetaan sinisellä värillä korostetuissa näppäimissä. Lisätietoja on kohdassa 8 Gaze Selection -asetukset, sivu 79. Tämä auttaa huomaamaan kirjoitusvirheet ja vähentää tarvetta katsoa varsinaista kirjoitettavaa tekstiä,
mikä puolestaan kasvattaa kirjoitusnopeutta.

5.4.3.8

Gaze Selection yhdistettynä aluekohtaisiin näppäimistöihin

Gaze Selection -toimintoa voidaan käyttää yhdessä muiden katseohjaussovellusten kanssa. Katseohjatut alueet muissa sovelluksissa ovat käytössä, kunhan Gaze Selection -työkalurivillä ei ole aktiivista tehtävää. Jos käytät Gaze Selection -toimintoa kytkimen kanssa, tehtäväpainikkeet juuttuvat. Jos joudut poistamaan tehtävän valinnan, katso valittua tehtävää hetken verran
uudelleen.

5.4.4

Mouse Emulation -tilan käyttäminen

Mouse Emulation -tilassa käyttäjä voi emuloida ja ohjata tavallista hiiren osoitinta näytössä.
Voit määrittää Mouse Emulation -toiminnon Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings -kohdasta. Lisätietoja on kohdassa 7.5.2.2
Mouse Emulation, sivu 75

5.4.4.1

Mouse Emulation -valikon sijoittaminen

Valikko voidaan asettaa minne tahansa työpöydän kohtaan tai kiinnittää näytön reunaan. Mouse Emulation -valikko voidaan kiinnittää vetämällä se näytön reunaan. Voit myös painaa ja vetää Siirrä-kuvaketta
lation -valikon kohdat esiin katsomalla näytön ohi.

. Kun valikko on kiinnitetty, tuo Mouse Emu-

Jos Mouse Emulation -valikko on kiinnitetty samalle puolelle kuin ruudun ulkopuolinen järjestelmävalikko (katso lisätietoja kohdasta 5.6 Keskeytä Gaze Interaction, jatka sen käyttöä tai aseta Tobii Dynavox I-Series+ lepotilaan
Gaze Interaction -toiminnon avulla., sivu 48), Mouse Emulation -valikko ei välttämättä toimi ollenkaan.

5.4.4.2

Napsauttaminen Windows Control -ohjauksella Mouse Emulation -tilassa

Valitse haluamasi hiiren napsautustyyppi Mouse Emulation -valikon Painike-pudotusvalikosta.
Oikea napsautus simuloi napsautusta hiiren kakkospainikkeella.
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Vasen napsautus simuloi napsautusta hiiren ykköspainikkeella.

5.4.4.3

Suurentaminen Windows Control -ohjauksella Mouse Emulation -tilassa

Ota suurennuslasi käyttöön valitsemalla suurennuslasikuvake

Mouse Emulation -valikosta.

Jos haluat napsauttaa suurennuslasilla:
1.

Valitse suurennuslasi.

2.

Valitse muut valinnat tavalliseen tapaan. Valinnat ovat nyt vaihtuneet suurennuksen tilan mukaisiksi.
Zoomaus kakkospainikkeen napsautuksella
Zoomaus ykköspainikkeen napsautuksella

5.4.4.4

Mouse Emulation -toimintojen valinta

Voit määrittää napsautukselle eri toimintoja:
Hiiren kohdistin
Ei kohdistimen liikettä näytöllä
Yksi napsautus
Kaksoisnapsautus
Vedä ja pudota

5.4.4.5

Windows Control -ohjauksen keskeyttäminen Mouse Emulation -tilassa

Windows-ohjaus keskeytetään napsauttamalla Windows-ohjausvalikon taukokuvaketta.
Tauko
Gaze Interaction -toiminto voidaan keskeyttää myös suuntaamalla katse Tobii Dynavox I-Series+ -laitteen alareunassa
olevaan Tobii-logoon ja valitsemalla näkyviin tuleva taukokuvake Gaze Interaction -toimintoa käyttämällä.
Lisätietoja on kohdassa 7.6.1 Ruudun ulkopuolinen järjestelmävalikko, sivu 77

5.4.4.6

Vierittäminen Windows Control -ohjauksella Mouse Emulation -tilassa

Vierityspainikkeet tulevat automaattisesti näkyviin oikeaan yläkulmaan, jos kohteessa on vieritettävää. Painikkeet tulevat näkyviin
vain siinä ikkunassa, joka on kohdistettuna. Vieritys otetaan käyttöön valitsemalla
kyviin, kun niitä ei tarvita, ne voidaan piilottaa
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Kun vieritystila on käytössä, vieritettävän ikkunan päällä näkyy varjostettu kalteva alue.

Vieritys tapahtuu katsomalla vierityssuuntaan.
Vierityssuuntaa vaihdetaan vasemmalle/oikealle/ylös/alas valitsemalla

- tai

-kuvake halutulle suunnalle.

Vieritys voidaan poistaa käytöstä valitsemalla
Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings > Windows Control > Mouse Emulation > Poista vieritystoiminto
käytöstä.

5.5

Tobii Dynavox I-Series+-laitteen herättäminen lepotilasta
Gaze Interaction -toiminnon avulla

Tobii Dynavox I-Series+ on mahdollista herättää lepotilasta Gaze Interaction -toiminnon avulla. Tämä lisää käyttäjän itsenäisyyttä
ja turvallisuutta hänen ollessaan yksin tai ilman hoitajaa, esimerkiksi yöllä. Jos käyttäjä tarvitsee hoitajaa herätessään yöllä, hän
voi herättää Tobii Dynavox I-Series+-laitteen Gaze Interaction -toiminnon avulla ja hälyttää hoitajan nopeasti
Tobii Dynavox I-Series+-laitteella. Tätä laitteen herättämistoimintoa kutsutaan nimellä Wake-on-Gaze®

Kuva 5.14 Wake-on-Gaze® -alue
Wake-on-Gaze®-toiminnon käyttäminen:
1.

Varmista, että Wake-on-Gaze®-toiminto on aktivoitu. Lisätietoja on kohdassa 6.4 Wake-on-Gaze®, sivu 56.
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2.

Katso Eye Tracker -katseenseurantalaitteen kahden valaisimen välistä aluetta Tobii Dynavox I-Series+-laitteen alaosassa.
Lisätietoja on kohdassa Kuva 5.14 Wake-on-Gaze® -alue, sivu 47.
Eye Tracker etsii käyttäjän silmiä kolmen sekunnin välein.

Tobii Dynavox I-Series+ herää lepotilasta ja on käyttövalmis.

5.6

Keskeytä Gaze Interaction, jatka sen käyttöä tai aseta
Tobii Dynavox I-Series+ lepotilaan Gaze Interaction -toiminnon avulla.

Gaze Interaction-laitetta käytettäessä Gaze Interaction -toiminnon keskeyttäminen ja jatkaminen on mahdollista (jos käyttäjä
haluaa lepuuttaa silmiään hetken), ja Tobii Dynavox I-Series+ voidaan asettaa lepotilaan (akun säästämiseksi tai silloin kun laitetta ei tarvita). Tätä lepotilaan asettamistoimintoa kutsutaan nimellä Sleep-on-Gaze.

Kuva 5.15 Ruudun ulkopuolinen järjestelmäalue
Gaze Interaction -toiminnon keskeyttäminen:
1.

Varmista, että ruudun ulkopuolisen järjestelmäalueen Keskeytä/jatka-valikko on aktivoitu. Lisätietoja on kohdassa
7.6.1 Ruudun ulkopuolinen järjestelmävalikko, sivu 77

2.

Katso aluetta, johon Tobii Dynavox I-Series+-laitteen ruudun ulkopuolinen järjestelmäalue on määritetty. Lisätietoja on
kohdassa Kuva 5.15 Ruudun ulkopuolinen järjestelmäalue, sivu 48
Lisätietoja ja ruudun ulkopuolisen järjestelmävalikon määritysohjeita on kohdassa 7.6.1 Ruudun ulkopuolinen järjestelmävalikko, sivu 77.

3.

Näyttöön ilmestyvän

(Keskeytys) -kuvakkeen valitseminen Gaze Interaction -toiminnon avulla.

Sleep-on-Gaze-toiminnon käyttäminen:
1.

Varmista, että Sleep-on-Gaze-toiminto on aktivoitu. Lisätietoja on kohdassa 6.4 Wake-on-Gaze®, sivu 56.

2.

Katso aluetta, johon Tobii Dynavox I-Series+-laitteen ruudun ulkopuolinen järjestelmäalue on määritetty. Lisätietoja on
kohdassa Kuva 5.15 Ruudun ulkopuolinen järjestelmäalue, sivu 48
Lisätietoja ja ruudun ulkopuolisen järjestelmävalikon määritysohjeita on kohdassa 7.6.1 Ruudun ulkopuolinen järjestelmävalikko, sivu 77.

3.

Näyttöön ilmestyvän

4.

Aseta laite lepotilaan valitsemalla Kyllä tai peruuta valitsemalla Ei
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5.7

Kameroiden käyttäminen

Kahdella sisäänrakennetulla kameralla voit ottaa tilannevedoksia Tobii Dynavox I-Series+-laitteen edessä olevista kohteista ja
myös näytön puolelta.
Käytä Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass tai muuta tarvittavaa sovellusta kameroiden käyttämiseen.

5.8

GEWA:n ohjelmoitavan infrapunakaukosäätimen käyttäminen

Tobii Dynavox I-Series+-laitteeseen kuuluu GEWA:n ohjelmoitava infrapunakaukosäädin — ympäristönhallintalaite (ECU) kahdella suodatinikkunalla:
•
•

1 lähettimen suodatinikkuna — paikka 6 kohdassa Kuva 3.1 Etu- ja takaosa, sivu 17
1 lähettimen ja vastaanottimen suodatinikkuna — paikka 27 kohdassa Kuva 3.2 Alapuoli, vasen puoli ja oikea puoli, sivu
18
Käytä lähettimen ja vastaanottimen suodatinikkunaa (paikka 27 kohdassa Kuva 3.2 Alapuoli, vasen puoli ja oikea puoli, sivu 18), kun ohjelmoit GEWA:n ohjelmoitavaa infrapunakaukosäädintä
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass -ohjelmassa.

GEWA-kaukosäädin on ohjelmoitava infrapunalaite, jota voidaan käyttää televisioiden, DVD-soittimien ja muiden infrapunakaukosäätimen sisältävien laitteiden hallintaan.
Lisätietoja GEWA:n ohjelmoitavan infrapunakaukosäätimen ohjelmoinnista on Tobii DynavoxCommunicator 5:n aloitusoppaassa ja Compassin käyttöoppaassa.
Jos ohjattava laite ei reagoi komentoihin, kallista Tobii Dynavox I-Series+-laitetta hiukan ylös- tai alaspäin, jotta infrapunasignaali voidaan vastaanottaa eri kulmasta.
Ympäristönhallintalaitteeseen (Environmental Control Unit, ECU) ei tule luottaa ainoana infrapunalaitteiden
hallintamenetelmänä.

5.8.1

I-Series-tuoteavaimen käsittely

GEWA:n ohjelmoitavan infrapunakaukosäätimen käyttämiseen vaaditaan I-Series-tuoteavain. Tarkistettavan ja kirjoitettavan
I-Series-tuoteavaimen löydät I-Series I-Series Control Centerin tuoteavainosiosta. Lisätietoja on kohdassa 6.7 I-Series Tuoteavain, sivu 60
Kun I-Series-tuoteavain on annettu, GEWA:n ohjelmoitava infrapunakaukosäädin on käyttövalmis.

5.9

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Käytä äänen säätämiseen Tobii Dynavox I-Series+-laitteen oikealla puolella olevaa äänen voimistamispainiketta (paikka 11) ja
äänen hiljentämispainiketta (paikka 12). Lisätietoja paikoista on kohdassa Kuva 3.2 Alapuoli, vasen puoli ja oikea puoli, sivu 18
Äänenvoimakkuutta voi säätää myös Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass kautta.

5.10 Äänen säätäminen
Voit säätää sisäänrakennettujen kaiuttimien asetuksia kohdasta Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän Ohjauspaneeli >
Laitteisto ja äänet.
Katso Microsoftin toimittamista tiedoista, miten äänet määritetään Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän
Ohjauspaneelissa.
Ääntä voi säätää myös Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass kautta.
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5.11 Tehdasasetusten palautuksen suorittaminen
Tobii Dynavox I-Series+-laitteen tehtaan mallitiedosto on tallennettu levylle laitteeseen. Jos joudut palauttamaan laitteen takaisin
sen alkuperäiseen tilaan, voit tehdä sen alkuperäisvalmistajan tehdasasetusten palautussovelluksella.
Toiminto poistaa kaikki laitteen toimituksen jälkeen lisätyt henkilökohtaiset tiedot ja asennetut ohjelmistot.

Tehdasasetusten palauttaminen tarkoittaa, että laite palautetaan tehdastilaan, jossa mitään ohjelmia ei ole asennettu. Tilattujen
ohjelmien asentaminen tässä tilassa edellyttää Tobii Dynavox-tuoteavaimen ja lisenssien uudelleen antamista.
Varmista, että laite on kytketty virtalähteeseen ennen toimenpiteen aloittamista – älä käytä laitetta akkuvirralla, sillä akkuvirta saattaa loppua kesken tehdaspalautuksen. Tässä tapauksessa saatat joutua lähettämään laitteen korjattavaksi
Tobii Dynavox:lle.
Suorita Tobii Dynavox I-Series+-laitteen tehdasasetusten palauttaminen seuraavasti:
1.

Varmuuskopioi henkilökohtaiset tietosi, kuten asiakirjat ja Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass
-asetukset.

2.

Varmista, että Tobii Dynavox I-Series+-laitteen tuoteavain on saatavilla

3.

Katkaise laitteesta virta.

4.

Kytke näppäimistö.

5.

Käynnistä laite uudelleen.

6.

Odota, kunnes näkyviin tulee Valitse käyttöjärjestelmä -kohta.

7.

Paina

(nuoli alas) -näppäimistöpainiketta ja siirry Windowsin käynnistyksen hallintaohjelmaan
Paina näppäintä vähintään kahden sekunnin sisällä, jotta pääset Windowsin käynnistyksen hallintaohjelmaan

8.

Valitse "Tehdasasetusten palautus" ja paina

9.

Tobii Dynavox I-Series+ Software Installation -valintaikkuna avautuu

(Enter) -näppäimistöpainiketta.

10. Noudata ruudulla näkyviä ohjeita. Vaiheet ovat samat kuin alkuasennuksessa, jonka suoritit saadessasi laitteen.
tai
Suorita Tobii Dynavox I-Series+-laitteen tehdasasetusten palauttaminen seuraavasti:
1.

Varmuuskopioi henkilökohtaiset tietosi, kuten asiakirjat ja Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass
-asetukset.

2.

Varmista, että Tobii Dynavox I-Series+-laitteen tuoteavain on saatavilla

3.

Katkaise laitteesta virta.

4.

Kytke näppäimistö.

5.

Käynnistä laite uudelleen.

50

5 Tobii Dynavox I-Series+-laitteen käyttäminen

Tobii Dynavox I-Series+ Käyttäjän opas v.1.9.1 - fi-FI

6.

Pidä
(F8) -näppäimistöpainiketta painettuna koko käynnistyksen ajan, kunnes pääset Käynnistyksen
lisäasetuksiin.

7.

Paina

8.

Valitse "Tehdasasetusten palautus" ja paina

9.

Tobii Dynavox I-Series+ Software Installation -valintaikkuna avautuu

(Esc) -näppäimistöpainiketta ja siirry Windowsin käynnistyksen hallintaohjelmaan.
(Enter) -näppäimistöpainiketta.

10. Noudata ruudulla näkyviä ohjeita. Vaiheet ovat samat kuin alkuasennuksessa, jonka suoritit saadessasi laitteen.
Tehdasasetusten palautus käynnistyy. Toiminto kestää noin 40 minuuttia. Kun palautus on valmis, laitteeseen palautettu alkuperäinen mallitiedosto on samassa tilassa, jossa se oli, kun sait laitteen Tobii Dynavox:lta. Jos olet asentanut muita ohjelmistoja tai
Tobii Dynavox-tuoteavaimia laitteen tilaamisen jälkeen, joudut asentamaan ne uudestaan manuaalisesti.

5.12 Kosketusnäytön kalibroiminen
Kosketusnäytön voi kalibroida kahdella eri tavalla riippuen siitä, käytetäänkö Windowsin Ohjauspaneelia luokitellussa näkymässä
vai perinteisessä näkymässä suurilla/pienillä kuvakkeilla.
Kalibroi kosketusnäyttö Windowsin Ohjauspaneelin luokitellussa näkymässä seuraavasti:
1.

Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli

2.

Valitse Laitteisto ja äänet

3.

Valitse Taulutietokoneen asetukset

4.

Valitse Näytön asetukset -valikosta Kalibroi

5.

Seuraa näytön ohjeita.

Kalibroi kosketusnäyttö Windowsin Ohjauspaneelin perinteisessä pienten/suurten kuvakkeiden näkymässä seuraavasti:
1.

Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli

2.

Valitse Taulutietokoneen asetukset

3.

Valitse Näytön asetukset -valikosta Kalibroi

4.

Seuraa näytön ohjeita.
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6

Tobii Dynavox I-Series+-laitteen
määrittäminen I-Series Control
Centerissä

I-Series Control Center on Tobii Dynavox I-Series+-laitteessa oleva ohjelma, jonka avulla voit käsitellä ja muuttaa asetuksia, jotka olet valinnut I-Series Welcome Guiden avulla alkuasennuksen yhteydessä. Voit myös suorittaa Welcome Guiden uudelleen
koska vain.
I-Series Control Centerin avaaminen:
•

Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa I-Series Control Center -pikakuvaketta

1.

Valitse Käynnistä-valikko > Ohjauspaneeli.

2.

Kaksoisnapsauta I-Series Control Center -kuvaketta,
, Ohjauspaneelin perinteisessä näkymässä.
Jos ohjauspaneeli on luokitellussa näkymässä, valitse Näkymä: > Suuret kuvakkeet tai Pienet kuvakkeet ja kaksoisnapsauta I-Series Control Center -kuvaketta.

1.

Valitse Käynnistä-valikko > Tobii Dynavox.

2.

Valitse I-Series Control Center,

•

Laitteeseen asennetun yhteysohjelman avulla.

.

tai

tai

.

tai
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6.1

Painikkeet

Voit luoda toiminnoille pikavalintoja ohjelmoimalla laitteen pikapainikkeita. Pikapainikkeet sijaitsevat Tobii Dynavox I-Series+-laitteen vasemmalla puolella, ja niiden nimet ovat 1, 2 ja Menu.
Lisätietoja toiminnon ohjelmoimisesta painikkeelle on kohdassa 6.10 Toimintojen pikavalintojen luominen, sivu 65

6.1.1

Äänen toistaminen painettaessa

Ota käyttöön äänen toistaminen painettaessa seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Painike.

2.

Ota painikkeen painamisen äänipalaute käyttöön valitsemalla Toista ääni painettaessa.

Poista äänen toistaminen painettaessa käytöstä seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Painike.

2.

Poista valinta Toista ääni painettaessa -valintaruudusta.

6.1.2

Kaikkien painikkeiden poistaminen käytöstä

Tobii Dynavox I-Series+-laitteen kaikki painikkeet voidaan poistaa käytöstä tahattomien toimintojen välttämiseksi.
Poista kaikki painikkeet käytöstä seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Painike.

2.

Valitse Poista kaikki painikkeet käytöstä -valintaruutu.
Voit käynnistää laitteen virtapainikkeesta, vaikka kaikki painikkeet olisi poistettu käytöstä.

Kun virtapainiketta painetaan yli 7 sekuntia, laite sammuu välittömästi ja ohittaa tallentamattomat muutokset, vaikka
kaikki painikkeet olisi poistettu käytöstä.
Ota kaikki painikkeet käyttöön seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Painike.

2.

Ota kaikki painikkeet käyttöön poistamalla valinta Poista kaikki painikkeet käytöstä -valintaruudusta.
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6.2

6.2.1

Näyttö

Kirkkauden säätäminen

Laitteessa on anturi, joka säätää näytön kirkkauden automaattisesti ympäröivän valon mukaan suhteessa Windowsin® valittuun
tasoon.
Poista automaattinen kirkkauden säätäminen käytöstä seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Näyttö.

2.

Poista valinta Ota automaattinen kirkkauden säätö käyttöön (suositeltu) -valintaruudusta.

Ota automaattinen kirkkauden säätäminen käyttöön seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Näyttö.

2.

Valitse Ota automaattinen kirkkauden säätö käyttöön (suositeltu) -valintaruutu.

Voit säätää kirkkautta manuaalisesti seuraavalla tavalla:
1.

Avaa I-Series Control Center > Näyttö.

2.

Valitse Windowsin virranhallinta-asetukset -linkki.

3.

Säädä kirkkautta
Tummemman asetuksen käyttö saattaa pidentää akun kestoa.

6.2.2

Näytön kiertäminen

Näyttö kiertyy automaattisesti, kun laitetta käännetään 180 astetta, joten laitetta voi käyttää sekä pystyasennossa että lepoasennossa kaiutinten päällä.
Kun automaattinen näytön kiertäminen on aktivoitu, näytön kiertoon voi kulua muutama sekunti (näyttö voi myös
pimetä).
Ota käyttöön automaattinen kierto laitteen asennon mukaan seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Näyttö.

2.

Valitse Automaattinen kierto laitteen asennon mukaan -valintanappi.
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Ulkoinen näyttö kiertyy, kun Tobii Dynavox I-Series+ on kierretty, jos Tobii Dynavox I-Series+ on asennettu näin:
•
•
•

HDMI:n avulla liitetty ulkoinen näyttö
Tobii Dynavox I-Series+:lle on määritetty automaattinen kierto I-Series Control Centerissä.
Kaksi näyttöä on määritetty Sama näyttö -tilaan Windowsissa

Jotta voit kiertää kohteen Tobii Dynavox I-Series+ kiertämättä ulkoista näyttöä, valitse kahden näytön tilaksi Windowsissa Laajenna näyttö. Laajennetussa tilassa kierto-ominaisuus toimii erillisesti jokaisessa näytössä.
Aseta muuttumaton laitteen asento seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Näyttö.

2.

Valitse Kiinnitetty pystyasentoon tai Kiinnitetty lepoasentoon -valintanappi.
Gaze Interaction -toiminto on optimoitu toimimaan pystyasennossa.

Lisätietoa pysty- ja lepoasennosta on kohdassa 1.3.1 Käyttö kannettavana laitteena, sivu 10.

6.3

Kytkimet

Voit ottaa kytkimet käyttöön virta ON- (lisätietoja on kohdassa 6.3.2 Kytkimen määrittäminen virran kytkentään, sivu 56) tai
OFF- (lisätietoja on kohdassa 6.3.3 Kytkimen määrittäminen virran katkaisuun, sivu 56) -kytkiminä.
Ota kytkimen aktivoinnin äänipalaute käyttöön valitsemalla Toista ääni painettaessa.
Valitse kytkinten toiminnot valitsemalla Aseta toiminto.
Lisätietoja toiminnon ohjelmoimisesta kytkimelle on kohdassa 6.10 Toimintojen pikavalintojen luominen, sivu 65

6.3.1

Äänen toistaminen painettaessa

Ota käyttöön äänen toistaminen painettaessa seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Painike.

2.

Ota painikkeen painamisen äänipalaute käyttöön valitsemalla Toista ääni painettaessa.

Poista äänen toistaminen painettaessa käytöstä seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Painike.
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2.

6.3.2

Poista valinta Toista ääni painettaessa -valintaruudusta.

Kytkimen määrittäminen virran kytkentään

Kytketyn kytkimen ottaminen käyttöön laitteen virtakytkimenä:
1.

Avaa I-Series Control Center > Kytkimet.

2.

Valitse Ota käyttöön kytkin 1 tai 2 käynnistyspainikkeena -valintaruutu.

Kytketyn kytkimen poistaminen käytöstä laitteen virtakytkimenä:
1.

Avaa I-Series Control Center > Kytkimet.

2.

Poista valinta Ota käyttöön kytkin 1 tai 2 käynnistyspainikkeena -valintaruudusta.

6.3.3

Kytkimen määrittäminen virran katkaisuun

Kytketyn kytkimen ottaminen käyttöön laitteen virtakatkaisijana:
1.

Avaa I-Series Control Center > Kytkimet.

2.

Valitse Ota käyttöön kytkin 1 tai 2 virran katkaisupainikkeena -valintaruutu.

Kytketyn kytkimen poistaminen käytöstä laitteen virtakatkaisijana:
1.

Avaa I-Series Control Center > Kytkimet.

2.

Poista valinta Ota käyttöön kytkin 1 tai 2 virran katkaisupainikkeena -valintaruudusta.

6.4

Wake-on-Gaze®

Tobii Dynavox I-Series+-laite voidaan asettaa heräämään automaattisesti lepotilasta, kun silmien rekisteröidään katsovan
näyttöä.
Ota laitteen Wake-on-Gaze-toiminto käyttöön seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Wake-on-Gaze.

2.

Valitse Ota automaattinen Wake-on-Gaze käyttöön -valintaruutu.

3.

Säädä tarvittaessa virranhallinta-asetuksia valitsemalla Windowsin virranhallinta-asetukset -linkki.

56

6 Tobii Dynavox I-Series+-laitteen määrittäminen I-Series Control
Centerissä

Tobii Dynavox I-Series+ Käyttäjän opas v.1.9.1 - fi-FI

Poista laitteen Wake-on-Gaze-toiminto käytöstä seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Wake-on-Gaze.

2.

Poista valinta Ota automaattinen Wake-on-Gaze käyttöön -valintaruudusta.

Lisätietoja Wake-on-Gaze®-toiminnon käyttämisestä on kohdassa 5.5 Tobii Dynavox I-Series+-laitteen herättäminen lepotilasta Gaze Interaction -toiminnon avulla, sivu 47.
Tobii Dynavox I-Series+-laite voidaan myös asettaa siirtymään lepotilaan katsomalla (akun säästämiseksi tai silloin, kun laitetta ei
tarvita).
Ota laitteen Sleep-on-Gaze-toiminto käyttöön seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Wake-on-Gaze.

2.

Varmista, että Wake-on-Gaze-toiminto on aktivoitu.

3.

Valitse Ota Sleep-on-Gaze käyttöön -valintaruutu.

Poista laitteen Wake-on-Gaze-toiminto käytöstä seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Wake-on-Gaze.

2.

Poista valinta napsauttamalla Ota Sleep-on-Gaze käyttöön -valintaruutua.

Lisätietoja Sleep-on-Gaze-toiminnon® käyttämisestä on kohdassa 5.5 Tobii Dynavox I-Series+-laitteen herättäminen lepotilasta Gaze Interaction -toiminnon avulla, sivu 47.

6.5

6.5.1

Langaton

WLAN

I–12+- ja I–15+-mallin sisäänrakennettu WLAN (Wireless Local Area Network) -tuki mahdollistaa yhteydet langattomiin verkkoihin (kuten Wi-Fi™-verkkoihin ja liityntäpisteisiin) standardin 802.11 b/g/n mukaisesti.
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6.5.1.1

Tobii Dynavox-tuoteavaimen käsittely

WLAN-yhteyden käyttö edellyttää I-Series-tuoteavainta. Tarkistettavan ja kirjoitettavan I-Series-tuoteavaimen löydät I-Series
I-Series Control Centerin tuoteavainosiosta. Lisätietoja on kohdassa 6.7 I-Series Tuoteavain, sivu 60

6.5.1.2

WLAN-yhteyden käyttöönottaminen tai poistaminen käytöstä

WLAN-yhteyden käyttöönotto:
1.

Avaa I-Series Control Center > Langaton verkko.

2.

Valitse Ota käyttöön langaton lähiverkko (WLAN) -valintaruutu.

WLAN-yhteyden poisto käytöstä:
1.

Avaa I-Series Control Center > Langaton verkko.

2.

Poista valinta Ota käyttöön langaton lähiverkko (WLAN) -valintaruudusta tai valitse Poista kaikki langattomat
laitteet käytöstä -valintaruutu, jolloin kaikki langattomat laitteet poistetaan käytöstä.

6.5.1.3

Yhteyden luominen WLAN-verkkoon

1.

Napsauta työpöydän ilmoitusalueella olevaa WLAN-kuvaketta

2.

Valitse Yhdistä verkkoon.

3.

Valitse verkko, johon haluat yhdistää.

.

Määritettäessä langatonta verkkoa Tobii Dynavox I-Series+-laitteella käytettäväksi on suositeltavaa käyttää antennieriytyksen mahdollistavaa langatonta liityntäpistettä, jotta toiminta olisi luotettavaa. Yleensä tällaiset liityntäpisteet voi
tunnistaa kahdesta antennista reititinlaitteessa.
On erittäin suositeltavaa käyttää virustentorjuntaohjelmaa.

6.5.2

Bluetooth® mobiiliviestintään

Sisäänrakennettu Bluetooth® mahdollistaa yhteyden Bluetooth®-standardien mukaiseen matkapuhelimeen.
Matkapuhelinyhteyttä voi käyttää ainoastaan Tobii Dynavox Communicatorin kanssa.

Lisätietoja matkapuhelimen Bluetooth®-yhteyden ohjelmoinnista ja käytöstä Tobii Dynavox I-Series+-laitteessa on
Tobii Dynavox Communicator 5:n aloitusoppaassa.
Lisätietoja Tobii Dynavox I-Series+-laitteen kanssa yhteensopivista matkapuhelimista on osoitteessa www.tobiidynavox.com

6.5.2.1

I-Series-tuoteavaimen käsittely

Bluetooth®-yhteyden käyttö laitteella edellyttää I-Series-tuoteavainta. Tarkistettavan ja kirjoitettavan I-Series-tuoteavaimen
löydät I-Series I-Series Control Centerin tuoteavainosiosta. Lisätietoja on kohdassa 6.7 I-Series Tuoteavain, sivu 60

6.5.2.2

Bluetooth®-yhteyden käyttöönottaminen tai poistaminen käytöstä

Bluetooth®-yhteyden käyttöönotto:
1.

Avaa I-Series Control Center > Langaton verkko.

2.

Valitse Ota Bluetooth käyttöön -valintaruutu.
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Bluetooth®-yhteyden poistaminen käytöstä:
1.

Avaa I-Series Control Center > Langaton verkko.

2.

Poista valinta Ota Bluetooth käyttöön -valintaruudusta tai valitse Poista kaikki langattomat laitteet käytöstä -valintaruutu, jolloin kaikki langattomat laitteet poistetaan käytöstä.

6.5.2.3

Yhteyden muodostaminen Bluetooth®-laitteeseen

Lisätietoja on Getting Started with Essentials for Communicator 4 -aloitusoppaassa.

6.6

Turvallisuus

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, I-Series Control Centerin turvallisuusasetukset ovat osa I-Series Welcome Guide -aloitusohjelmaa. Jotta voit suorittaa aloitusohjelman, turvallisuusasetukset on vahvistettava. Turvallisuusasetukset ovat asiakkaan suojaksi. Muista lukea turvallisuustiedot ennen kuin hyväksyt mitään muutoksia.

6.6.1

Ääni

Ennen kuin voit käyttää kaiutintoimintoa ja säätää kaiuttimen lähtöasetuksia, sinun täytyy vahvistaa äänen turvallisuustiedot (jos
tätä ei ole tehty ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä).
Vahvistus:
1.

Avaa I-Series Control Center > Turvallisuus

2.

Napsauta Audioturvallisuustiedot-tekstiä. Esiin tulee uusi valintaikkuna, jossa turvallisuusteksti näkyy. Lue teksti
perusteellisesti.

3.

Valitsemalla Olen lukenut turvallisuustiedot ja ymmärrän ne, ja haluan ottaa kaiutintoiminnon käyttöön -valintaruudun vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt turvallisuustekstin.

6.6.2

Lämpötilan hallinta

Ennen kuin laitteen käyttötapa voidaan määrittää kohdassaI-Series Control Center > Lämpötilan säätö, lämpötilan säädön
turvallisuustiedot on vahvistettava (mikäli tätä ei ole tehty ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä).
Vahvistus:
1.

Avaa I-Series Control Center > Turvallisuus
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2.

Napsauta Lämpötilan säädön turvallisuustiedot -tekstiä. Esiin tulee uusi valintaikkuna, jossa turvallisuusteksti näkyy.
Lue teksti perusteellisesti.

3.

Valitsemalla Olen lukenut turvallisuustiedot ja ymmärrän ne, ja haluan ottaa lämpötilan säätötoiminnon
käyttöön -valintaruudun vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt turvallisuustekstin.
Voit käyttää laitetta kannettavassa tai kiinnitetyssä tilassa. Valinta vaikuttaa laitteen korkeimpaan sallittuun lämpötilaan.
Jos laite on kiinnitetty, sitä voidaan käyttää korkeammissa käyttölämpötiloissa.
Sekä I–12+- että I–15+-mallia voi käyttää niin kannettavana kuin kiinnitettynä laitteena ja kannettavassa ja kiinnitetyssä tilassa.
Jos laite kuumenee liikaa, se sammuu. Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin laite voidaan käynnistää uudelleen, sillä sen
täytyy ehkä jäähtyä ensin. Jos Tobii Dynavox I-Series+-laite on yhä liian kuuma, virtapainike vilkkuu purppuranvärisenä
muutaman sekunnin, kun laitetta yritetään käynnistää. Lisätietoja on kohdissa Liite C Tietokonelaitteen toimintatilat, sivu 93 ja Taulukko D.1 Sallittu enimmäislämpötila, sivu 95.

6.6.2.1

Laitteen käyttö

Laitteen käyttötapa määritetään Turvallisuus-asetusten ulkopuolella, mutta I-Series Control Center -ohjelman sisällä.
Laitteen käyttötavan määritys:
1.

Avaa I-Series Control Center > Turvallisuus.

2.

Napsauta haluamaasi vaihtoehtoa Laitteen käyttötapa -kohdassa.
•
•

Kannettava — kannettavassa tilassa laitteen lämpötilasammutusraja asetetaan alemmalle tasolle, mikä vähentää pitkäkestoisen ihokosketuksen aiheuttaman pysyvät ruumiillisen vahingon riskiä.
Kiinnitetty — kiinnitetyssä tilassa laitteen lämpötilasammutusraja asetetaan korkeammalle tasolle.

Lisätietoja on kohdassa Taulukko D.1 Sallittu enimmäislämpötila, sivu 95

6.7

I-Series Tuoteavain

Seuraavat Tobii Dynavox I-Series+-laitteen toiminnot vaativat käyttölisenssin:
•
•
•
•
•
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•

Tobii Dynavox Compass

Olemassa olevan I-Series-tuoteavaimen näyttäminen:
•
Jos

Avaa I-Series Control Center > I-Series-tuoteavain.
-symboli näkyy toiminnon vieressä, kyseisen toiminnon I-Series-tuoteavaimet ovat voimassa.

I-Series-tuoteavaimen lisääminen:
1.

Avaa I-Series Control Center > I-Series-tuoteavain.

2.

Kirjoita Anna I-Series-tuoteavain -laatikkoon uusi I-Series -tuoteavain.

Kirjoita I-Series-tuoteavain kytketyllä näppäimistöllä tai ota näyttönäppäimistö käyttöön valitsemalla tämä painike:

6.8

.

Asennus ja päivitykset

Näiden ohjeiden avulla voit hallita Tobii Dynavox-laitteen asetuksiin ja uusimman ohjelmistoversion päivittämiseen liittyviä
sovelluksia.

6.8.1

I-Series Welcome Guide -aloitusohjelma

I-Series Welcome Guide ohjaa käyttäjää asennuksen suorittamisessa, muun muassa lisenssisopimuksen hyväksymisessä ja
turvallisuusasetuksissa.
Jos I-Series Welcome Guide -aloitusohjelmaa ei suoriteta loppuun, se käynnistyy automaattisesti
Tobii Dynavox I-Series+-laitteen seuraavan käynnistämisen yhteydessä.
Suorita I-Series Welcome Guide seuraavan käynnistyksen yhteydessä noudattamalla seuraavia ohjeita:
1.

Avaa I-Series Control Center > Asetukset ja päivitykset.

2.

Valitse Suorita seuraavan käynnistyksen yhteydessä -valintaruutu.

Suorita I-Series Welcome Guide heti noudattamalla seuraavia ohjeita:
1.

Avaa I-Series Control Center > Asetukset ja päivitykset.

2.

Valitse Suorita nyt -painike.
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Kun Welcome Guide -aloitusohjelma on valmis, I-Series käynnistyy automaattisesti.

6.8.2

I-Series Update Notifier

I-Series Update Notifier on ohjelma, joka ilmoittaa, kun uusimmat Tobii Dynavox-ohjelmiston päivitykset ovat saatavissa (joko automaattisesti ja säännöllisesti tai manuaalisesti silloin, kun haluat) ja avustaa päivitysten asentamisessa.
Jos olet ottanut automaattiset päivitykset käyttöön valinnalla Ota automaattiset päivitykset käyttöön joko I-SeriesWelcome Guide
-aloitusohjelmassa tai myöhemmin I-Series Control Centerissä, I-Series Update Notifier etsii aktiivisesti ohjelmistopäivityksiä
Tobii Dynavox-sivustoista.
Jotta Tobii Dynavox I-Series+-laite toimisi oikein, on erittäin suositeltavaa päivittää Tobii Dynavox-ohjelmisto säännöllisesti. Siksi on erittäin suositeltavaa ottaa automaattiset päivitykset käyttöön.
Ota päivitysten automaattinen haku käyttöön seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Asetukset ja päivitykset.

2.

Valitse Ota automaattinen päivitysten haku käyttöön (suositeltu) -valintaruutu.

Jos toiminto löytää päivityksen, seuraava I-Series Update Notifier -ikkuna tulee näkyviin:
Päivitys tai päivitykset tulevat näkyviin I-Series Update Notifierin ensimmäisen vaiheen ikkunassa isona painikkeena, jonka oikealla puolella on vihreä pukki. Näet myös nykyisen ohjelmasi versionumeron sekä päivityksen versionumeron.
Jos et halua ladata kaikkia saatavissa olevia päivityksiä, voit napsauttaa ohitettavan päivityksen painiketta, jolloin valintamerkki
muuttuu punaiseksi X-merkiksi.
Toimi seuraavasti:
•
•
•

Lataa päivitykset laitteeseesi napsauttamalla Download-painiketta ja jatka vaiheeseen kaksi.
Asenna valitut päivitykset laitteeseesi vaiheessa kaksi napsauttamalla Asenna-painiketta ja jatka vaiheeseen kolme.
Vaiheessa kolme saat ilmoituksen siitä, että järjestelmäsi on päivitetty. Sulje I-SeriesUpdate Notifier napsauttamalla
Valmis.

Jos et halua ottaa automaattisia päivityksiä käyttöön valinnalla Ota automaattiset päivitykset käyttöön, voit kuitenkin katsoa
Tobii Dynavox-ohjelmistosi mahdolliset päivitykset ja asentaa ne manuaalisesti käyttämällä I-Series Update Notifier -toimintoa.
I-Series Update Notifierin avaaminen ja käyttöönotto manuaalisesti (tämä avaa yllä näkyvän ensimmäisen vaiheen ikkunan ja
käynnistää saman automaattisen päivitysprosessin):
•

Siirry Windowsin työpöydältä kohtaan Käynnistä-valikko > Tobii Dynavox > ja valitse I-Series Update Notifier -kuvake,

.

tai
1.

Avaa I-Series Control Center > Asetukset ja päivitykset.

2.

Valitse Suorita nyt -painike.
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6.9

6.9.1

Järjestelmä

Versio ja malli

Laitteen version ja mallin katsominen:
•

Avaa I-Series Control Center > Järjestelmä.
Pidä nämä tiedot käsillä, jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia ja sinun on otettava yhteys asiakastukeen.

Laitteen version ja mallin tallentaminen tiedostoon:
1.

Avaa I-Series Control Center > Järjestelmä.

2.

ValitseTallenna tiedot tiedostoon -painike.
Voit liittää kaikki tiedot sisältävän tiedoston sähköpostiin.

6.9.2

Varmuuskopiointi

Tämä järjestelmän varmuuskopiointi koskee Tobii Dynavox-ohjelmistoon liittyviä tiedostoja. Laite varmuuskopioi automaattisesti
kerran viikossa Tobii Dynavox -viestintäsovelluksiin (Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass -sivujoukot, tiedostot, asetukset jne.) liittyvät tiedot, Gaze Interaction -tiedostot (profiilit, kalibrointiasetukset, vuorovaikutusasetukset jne.) ja
I-Series Control Centerin laitekohtaiset asetukset. Voit käynnistää varmuuskopioinnin automaattisesti alla ja/tai palauttaa tiedot
jostakin kolmesta viimeisestä varmuuskopioinnista. Huomaa, että viimeisimmän varmuuskopioinnin jälkeen tehdyt muutokset kumotaan, jos palautat edellisen varmuuskopioinnin tiedot. Myös kaikki Omat tiedostot -kansion tiedostot varmuuskopioidaan, jos
microSD-muistikortilla on tilaa. Ne ovat toissijaisia Tobii Dynavox-ohjelmistoon liittyviin tiedostoihin nähden. Voit kopioida
kaikki laitteen tiedostot Microsoft Windowsin Varmuuskopioi ja palauta -sovelluksella.
Varmuuskopiointi tapahtuu kerran viikossa (joka sunnuntai klo 15.00). Viimeiset kolme varmuuskopiota pysyvät tallessa microSD-kortilla.
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Jos Tobii Dynavox I-Series+-laite ei ole varmuuskopioinnin aikaan toiminnassa, varmuuskopiointi tehdään seuraavan
käynnistyksen yhteydessä.
Tämä prosessi tekee varmuuskopiot kaikkien käyttäjien tiedostoista. Jos varmuuskopiointiasemalla ei ole tarpeeksi tilaa, kaikkia tiedostoja ei varmuuskopioida. Kuvatiedostot ovat tärkeysjärjestyksessä viimeisenä, joten ne varmuuskopioidaan lopuksi. Yksittäisen varmuuskopioitavan tiedoston enimmäiskoko on 100 Mt. Tätä suurempia tiedostoja ei
varmuuskopioida.
Varmuuskopiointitiedostot sijaitsevat hakemistossa Q:\Backup\<päivämäärä> (microSD-kortilla).
Tobii Dynavox ei vastaa muista kuin Tobii Dynavox -sovellustiedoista.

6.9.2.1

Käyttäjäprofiilikortti

Tobii Dynavox I-Series+-laitteessa on mukana asennettu 32 Gt:n microSD-muistikortti. Kortti on tarkoitettu käyttäjän asetusten
ja tietojen varmuuskopiointiin Tobii Dynavox I-Series+-laitteen lopullisen vahingoittumisen varalta. Omat tiedot ja asetukset saa
palautettua nopeasti ja helposti siirtämällä microSD-muistikortin uuteen laitteeseen.

6.9.2.2

Käyttäjän suorittama manuaalinen varmuuskopiointi

Voit suorittaa manuaalisen varmuuskopioinnin seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Järjestelmä.

2.

Valitse Varmuuskopioi nyt -painike.
Kun varmuuskopiointi on valmis, näyttöön ilmestyy seuraava sanoma:

6.9.2.3

Varmuuskopiointi on valmis.

Käyttäjän varmuuskopioitujen tiedostojen palauttaminen

Voit palauttaa yhden kolmesta edellisestä järjestelmän varmuuskopiosta seuraavasti:
1.

Avaa I-Series Control Center > Järjestelmä.

2.

Valitse Palauta varmuuskopiosta -painike.

3.

Valitse yksi edellisistä varmuuskopioista valitsemalla tallennetun varmuuskopion päivämäärän viereinen Palauta tästä
varmuuskopiosta -painike.
Kun palautus on valmis, näyttöön ilmestyy teksti Palautus on valmis ja
varmuuskopion päivämäärän viereen.

-symboli ilmestyy palautettavaksi valitun

Näiden varmuuskopioiden kopiot voidaan tallentaa minne tahansa, esimerkkeinä ulkoinen kiintolevy ja USB-muistitikku. Kopioi
hakemiston Q:\Backup\<päivämäärä> kansiot haluamaasi ulkoiseen hakemistoon tai asemaan.

6.9.2.4

Varmuuskopioinnin epäonnistuminen

Yksi todennäköinen syy varmuuskopioinnin epäonnistumiselle on se, että Omat tiedostot -kansiossa on liikaa tiedostoja. Kokeile
siirtää tiedostot, joiden varmuuskopiointi ei ole ehdottoman tärkeää (kuten kuvat, musiikkitiedostot jne.), toiseen sijaintiin.

6.9.3

Eye Tracker -katseenseuranta

Ota Eye Tracker -katseenseuranta käyttöön näin:
1.

Avaa I-Series Control Center > Järjestelmä.

2.

Valitse Ota Eye Tracker käyttöön -valintaruutu.

Poista Eye Tracker -katseenseuranta käytöstä näin:
1.

Avaa I-Series Control Center > Järjestelmä.

2.

Poista Ota Eye Tracker käyttöön -valintaruudun valinta.
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6.10 Toimintojen pikavalintojen luominen
Voit luoda pikavalintoja eli toimintoja ohjelmoimalla laitteen pikapainikkeita ja kytkettyjä kytkimiä. Pikapainikkeet sijaitsevat
Tobii Dynavox I-Series+-laitteen vasemmalla puolella, ja niiden nimet ovat 1, 2 ja Menu.
Kytkimet on liitetty kytkinten liittimiin.

6.10.1

Käytettävissä olevat toiminnot

Tässä on lyhyt kuvaus kustakin määritettävissä olevasta toiminnosta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ei valittua toimintoa – Oletus — poista edellinen määritetty tehtävä
Lähetä syöte – käyttäjä voi lähettää syötteen vaihtoehtoiseen ohjelmaan (näppäimen painallus, hiiren napsautus tai
teksti).
Käynnistä ohjelma – käyttäjä voi käynnistää ohjelman.
Määrä – käyttäjä voi säätää äänenvoimakkuutta ylös tai alas tai mykistää äänen tai poistaa mykistyksen.
Kirkkaus – käyttäjä voi lisätä tai vähentää näytön kirkkautta.
Gaze Interaction – käyttäjä voi tuoda seurannan tilan ikkunan näyttöön tai piilottaa sen, kalibroida katseenseurannan tai
asettaa Gaze Interaction -toiminnon taukotilaan tai pois taukotilasta.
Langaton – käyttäjä voi joko ottaa kaikki langattomat laitteet tai tietyn langattoman yhteyden käyttöön tai pois käytöstä.
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass — Toimintojen asennus ja määritys:
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass.

Käytettävissä olevat toiminnot ovat samat pikapainikkeille ja kytkimille.
Toiminnon pikavalinnan luonti:
1.

Avaa I-Series Control Center.

2.

Valitse Painikkeet tai Kytkimet sen mukaan, kumpia haluat mukauttaa.

3.

Napsauta Aseta toiminto, niin näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voit valita painikkeelle toiminnon. Kun valitset jonkin
toiminnon, kyseisen toiminnon valinnat tulevat näkyviin valitun toiminnon alapuolelle.
Jos haluat, että pikapainikkeesta kuuluu painettaessa ääni, valitse Toista ääni -valintaruutu toiminnon määrittämisen
jälkeen.

6.10.2

•

Toimintojen valitseminen

Ei valittua toimintoa — oletus — poista edellinen määritetty tehtävä
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•

•

Lähetä syöte – valitse joko näppäimistösyötteen, hiiren napsautuksen tai määritetyn tekstin lähettäminen valitsemalla
vaihtoehto, jonka haluat määrittää laitteen painikkeelle tai kytkimelle.
–

Lähetä näppäimistösyöte – Lähetä näppäimistösyöte -luettelossa voit valita näppäimen painalluksen, jonka
haluat lähetettävän vaihtoehtoiseen ohjelmaan.

–

Lähetä hiiren napsautus – valitse Lähetä hiiren napsautus -luettelosta haluamasi hiiren napsautus: vasemman, keskimmäisen tai oikean painikkeen napsautus.

–

Lähetä teksti – kirjoita Lähetä teksti -ruutuun teksti, jonka haluat lähettää vaihtoehtoiseen ohjelmaan.

Käynnistä ohjelma – napsauta Selaa, kun käytät tätä valintaa ensimmäisen kerran, niin voit hakea ja valita ohjelman.
Kun seuraavan kerran napsautat Käynnistä ohjelma -valintaa, näkyviin tulee luettelo aiemmin valituista ohjelmista. Sen
jälkeen voit valita ohjelman suoraan luettelosta tai napsauttaa Selaa, jos haluat käynnistää ohjelman, jota ei ole
luettelossa.
Valitulle ohjelmalle voidaan lisätä ohjelman argumentteja. Se ei kuitenkaan yleensä ole tarpeen. Jos ohjelma edellyttää argumentteja, etkä tiedä, mitä kirjoittaa, ota yhteys ohjelman myyneeseen yritykseen.

•
•
•

Määrä – voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta tai mykistää äänet valitsemalla vastaavan vaihtoehdon.
Kirkkaus – voit lisätä tai vähentää näytön kirkkautta valitsemalla vastaavan vaihtoehdon.
Gaze Interaction – voit vaihtaa seurannan tilan ikkunaa, kalibroida Gaze Interaction -toiminnon, keskeyttää
Gaze Interaction -toiminnon tai ottaa Windows Control -ohjauksen käyttöön / poistaa sen käytöstä.
Tämä valinta on mahdollinen, jos Tobii Dynavox I-Series+-laitteeseen on asennettu Eye Tracker -katseenseuranta ja Tobii Dynavox Gaze Interaction Software-ohjelmisto.

•
•

Langaton – voit joko ottaa kaikki langattomat yhteydet tai yksitellen tietyn langattoman yksikön käyttöön tai pois käytöstä
valitsemalla valintoja.
Communicator /Compass — Toimintojen asennus ja määritys:
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass.
Jos kytkimen toiminnot on mukautettu sekä I-Series Control Centerissä että
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass tai vaihtoehtoisessa yhteysohjelmassa, kaikki toiminnot
tapahtuvat samanaikaisesti. Varmista, että kytkimelle määritetty toiminto ei ole ristiriidassa samalle kytkimelle
Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass tai vaihtoehtoisessa yhteysohjelmassa määritetyn toiminnon kanssa.
Poistu liukuvalikoista valitsemalla harmaalla alueella oleva nuoli.
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7
7.1

Gaze Interaction -asetukset
Gaze Interaction -asetusten käyttäminen

Gaze Interaction Settings on ohjelma, joka mahdollistaa seurannan tilan, kalibroinnin ja yleisten asetusten nopean ja helpon
käytön.
Käynnistä Gaze Interaction Settings jollakin seuraavista tavoista:
•

Valitse Käynnistä-valikko > Tobii Dynavox.

•

Kaksoisnapsauta Gaze Interaction Settings -kuvaketta
ilmoitusalueella tai pikakuvaketta
työpöydällä (jos
kuvake on luotu).
Napsauta hiiren kakkospainikkeella (sormen pitäminen kuvakkeen päällä kosketusnäytössä vastaa kakkospainikkeen nap-

•

sautusta) Gaze Interaction Settings -kuvaketta,

•

, ilmoitusalueella. Valitse sitten Asetukset.

Laitteeseen asennetun yhteysohjelman avulla.

Valitse Gaze Interaction Settings vasemmalla olevasta luettelosta, mitä valintaa haluat muuttaa. Käytettävissä olevat valinnat
tulevat näkyviin oikealla olevaan luetteloon.
Tallenna muutokset napsauttamalla OK. Myös Gaze Interaction Settings sulkeutuu.
Peruuta muutokset napsauttamalla Peruuta. Myös Gaze Interaction Settings sulkeutuu.
Tallenna muutokset napsauttamalla Käytä. Gaze Interaction Settings pysyy avoinna.

Aina kun kuvake

on näkyvissä, toimintoon liittyy lisätietoja sisältävä tietoruutu.
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7.2

Kalibrointi

Tässä osiossa kuvataan, kuinka yksittäinen profiili kalibroidaan ja paras mahdollinen Gaze Interaction -katsevuorovaikutus saavutetaan Tobii Dynavox I-Series+-laitteella.

7.2.1

Kalibroinnin aloittaminen

Kalibrointi voidaan käynnistää jollain seuraavista tavoista:
•
•

Avaa Gaze Interaction Settings > Gaze Interaction ja valitse Aloita kalibrointi -painike.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella (sormen pitäminen kuvakkeen päällä kosketusnäytössä vastaa kakkospainikkeen napsautusta) Gaze Interaction Settings -kuvaketta

•

7.2.2

ilmoitusalueella ja valitse Käynnistä kalibrointi.

Laitteeseen asennetun yhteysohjelman avulla.

Kalibroinnin keskeyttäminen

Keskeytä kalibrointi jollain seuraavista tavoista:
•
•
•

7.2.3

Paina Esc.
Napsauta näyttöä hiiren vasemmalla painikkeella.
Kosketa näyttöä (kosketusnäyttölaitteessa).

Aktiivisen silmän määrittäminen

Jos kärsit tietyistä sairauksista tai rajoitteista, saatat pystyä käyttämään Gaze Interaction -toimintoa hyvin vain toisella silmälläsi.
Tällaisissa tapauksissa käyttäjä, joka tietää, kumpi hänen silmistään toimii paremmin, voi valita, kumpaa silmää Gaze Interaction
-toiminto seuraa.

Valitse silmä, jota haluat katseenseurantalaitteen seuraavan, suorittamalla seuraavat vaiheet:
1.
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2.

7.2.4

Valitse Seuraa vain tätä silmää Gaze Interaction -toiminnossa -valintaruutu vasemman tai oikean silmän kalibroinnin tulosruudun alla.

Kalibrointipisteiden parantaminen

Kalibroinnin jälkeen voit parantaa yhtä tai useampaa kalibrointipistettä.
Kalibroinnin laatu ilmaistaan värikoodein.
Kaikki kolme väritilaa osoittavat kalibroinnin onnistuneen.

•

Jos Kalibroinnin tulos -osion taustaväri on vaaleanpunainen, kalibrointi onnistui, mutta sen laatu on suhteellisen heikko.
Voit parantaa Gaze Interaction -toiminnon laatua kohentamalla yhtä tai useampaa pistettä tai aloittamalla kalibroinnin
alusta.
Yhdenkin (tai useamman) kalibrointipisteen parantaminen voi parantaa kalibrointia merkittävästi.

•
•

Jos Kalibroinnin tulos -osion taustaväri on vaaleankeltainen, kalibrointi onnistui, mutta tuloksen laatu on keskitasoa. Voit
parantaa Gaze Interaction -toiminnon laatua kohentamalla erikseen yhtä tai useampaa pistettä.
Jos Kalibroinnin tulos -osion taustaväri on vihreä, kalibrointi onnistui ja tuloksen laatu on hyvä.
Huomaa, että voit kalibroinnin laadusta riippumatta aloittaa Gaze Interaction -toiminnon käytön valitsemalla OK tai
Käytä. Kalibrointitulosten laatu vaikuttaa ainoastaan Gaze Interaction -toiminnon tarkkuuteen ja toiminnallisuuteen.
Parhaat kalibrointitulokset löytyvät kokeilemalla.
Muista! Henkilökohtainen kokemus on ratkaiseva.

Mitä lähempänä toisiaan kalibrointipisteen viivat ja ympyrän keskipiste ovat, sitä parempi on pisteen
parannettavat pisteet ja kalibroida vain nämä pisteet uudelleen.

kalibrointi. Voit valita

Paranna yhtä tai useampaa kalibrointipistettä seuraavasti:
1.

Avaa Gaze Interaction Settings > Kalibrointi.

2.

Valitse parannettavat pisteet Kalibrointitulokset-kohdan alta.
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3.

Valitse Paranna pisteitä. Valittujen pisteiden kalibrointi alkaa.

7.2.5

Kalibrointipisteiden poistaminen

Jos jonkin kalibrointipisteen laatu on heikko toistuvista parannusyrityksistä huolimatta (jos vihreät viivat asettuvat ympäriinsä kalibrointipisteen ympyrässä ja sen ulkopuolelle), pisteen voi poistaa kalibroinnista kokonaan. Tämä saattaa parantaa muiden pisteiden kalibrointia. Huomaa, että jos poistat pisteen, tätä osaa näytöstä ei kalibroida ja Gaze Interaction ei toimi kunnolla tällä
alueella.
Poista yksi tai useampi kalibrointipiste seuraavasti:
1.

Avaa Gaze Interaction Settings > Kalibrointi.

2.

Valitse poistettavat pisteet Kalibroinnin tulos -kohdan alta.

3.

Valitse Poista pisteitä -painike.

7.2.6

Kalibroinnin mukauttaminen

Kalibrointi voidaan mukauttaa seuraavien vaiheiden avulla.
1.

Avaa Gaze Interaction Settings > Kalibrointi.

2.

Valitse Asetukset-painike.

Yleiset
3.

Valitse kalibroinnin tausta valitsemalla taustaväripainike ja valitse haluamasi väri.

4.

Valitse haluamasi kalibrointipisteiden määrä Kalibrointipisteet-pudotusvalikosta. Mitä enemmän pisteitä on, sitä tarkemmin kalibrointi voidaan suorittaa.

5.

Valitse Äänipalaute-pudotusvalikosta, haluatko äänipalautetta vai et.

Ärsyke
6.

Valitse ärsykkeen tyyppi Ärsykkeen tyyppi -pudotusvalikosta. Valittavana on kolme tyyppiä, joiden mukautusvaihtoehdot vaihtelevat:
•

Piste:
–
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•

•

–

Valitse pisteen koko Ärsykkeen koko -pudotusvalikosta.

–

Valitse pisteen nopeus Ärsykkeen nopeus -pudotusvalikosta.

Kuva:
–

Valitse ensisijainen ärsyke napsauttamalla Selaa ja valitsemalla kuva.

–

Valitse toissijainen ärsyke valitsemalla Selaa ja valitsemalla kuva.

–

Valitse kuvan koko Ärsykkeen koko -pudotusvalikosta.

–

Valitse kuvan nopeus Ärsykkeen nopeus -pudotusvalikosta.

Video:
–

Valitse ensisijainen ärsyke napsauttamalla Selaa ja valitsemalla video.

–

Valitse videon koko Ärsykkeen koko -pudotusvalikosta.

–

Valitse videon nopeus Ärsykkeen nopeus -pudotusvalikosta.

7.

Valitse Animoi ärsykkeet -valintaruutu, jos haluat animoidut ärsykkeet (liikkumattomien sijaan).

8.

Jos haluat hallita kalibrointia eli päättää näppäimistöllä, milloin kalibroinnin ärsykkeitä siirretään, valitse Selaus näppäimistöllä -valintaruutu.
•

Käytä Selaus näppäimistöllä -toiminnossa S-näppäintä siirtymiseen (kalibrointiärsykkeen liikuttamiseen) ja Escnäppäintä, hiiren ykköspainiketta tai kosketusnäytön koskettamista kalibroinnin keskeyttämiseen. Käytä kuva- tai videokalibroinnin aikana T-näppäintä ensi- ja toissijaisen ärsykekuvan vaihtamiseen.
Poistu liukuvalikoista valitsemalla harmaalla alueella oleva nuoli.

7.2.7

Kalibrointialueen mukauttaminen

Kalibrointialueen mukauttaminen voi olla hyödyllistä, jos käyttäjä ei ulotu kaikkiin näytön alueisiin käyttäessään Gaze Interaction
-toimintoa. Yleistä kalibrointia voidaan parantaa muuttamalla kalibrointialueen kokoa siten, että alueet, joihin käyttäjä ei ylety,
poistetaan käytöstä.
Kalibrointialue voidaan mukauttaa seuraavien vaiheiden avulla:
1.

Avaa Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings > Kalibrointi.
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2.

Valitse Asetukset...-painike.

3.

Valitse kalibrointialue: Muuta-painike.

4.

Työpöydälle tulee näkyviin puoliksi läpinäkyvä sininen alue. Voit siirtää sinistä aluetta ja muuttaa sen kokoa, jotta se sopii
haluamallesi kalibrointialueelle.

7.3

Vuorovaikutus

Gaze Interaction -toiminnon vuorovaikutustapa ja visuaalinen palaute voidaan mukauttaa seuraavien vaiheiden avulla:
1.

Avaa Gaze Interaction Settings > Vuorovaikutus.

Laajuus
Jos eri Gaze Interaction -sovelluksia varten tarvitaan eri asetukset, voit mukauttaa asetukset tässä.
2.
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•
•

Valitse Parhaillaan valittuna olevan käyttäjäprofiilin oletusasetukset, jos haluat, että uudet asetukset vaikuttavat koko käyttäjäprofiiliin eivätkä ainoastaan tiettyyn sovellukseen .
Valitse Parhaillaan valittuna olevan käyttäjäprofiilin sovelluskohtaiset asetukset, jos haluat, että uudet
asetukset vaikuttavat käyttäjäprofiiliin tiettyyn sovellukseen. Valitse sitten sovellus Sovellus-pudotusvalikosta.

Tapa
3.

Valitse aktivointitapa Aktivointitapa-pudotusvalikosta. Valittavana on kolme tapaa, joiden aktivointiajat vaihtelevat:
•
•
•

Viipyily. Säädä viipyilyaikaa siirtämällä Viipyilyaika-liukusäädintä.
Kytkin. Säädä napsautuksen keston vähimmäisaikaa sekä napsautusten välin vähimmäisaikaa siirtämällä vastaavaa
liukusäädintä.
Silmänräpäytys. Säädä silmänräpäytyksen keston vähimmäis- ja enimmäisaikaa siirtämällä vastaavaa liukusäädintä.

Visuaalinen palaute
4.

Valitse visuaalisen palautteen symboli Viipyilypalautteen tyyppi -pudotusvalikosta.

5.

Valitse palautteen symbolin väri Palautteen väri -pudotusvalikosta.

6.

Määritä palautteen symbolin pistekoko ja peittävyys siirtämällä vastaavaa liukusäädintä.

7.

Jos haluat tuoda Gaze Interaction -toiminnon avulla valitun alueen ympärille aina katkoviivan, valitse Näytä näkyvä kehys aktivoidun alueen ympärillä -valintaruutu.

8.

Jos haluat nähdä, kuinka aktivointitapa näkyy näytössä, napsauta Simuloi aktivointi. Esimerkki näkyy Simuloi aktivointi -painikkeen yläpuolella.

7.4

7.4.1

Käyttäjäprofiili

Uuden profiilin luominen

Eri profiilien käyttö mahdollistaa useiden henkilöiden kalibrointi- ja palauteasetusten tallentamisen laitteeseen. Vaihtoehtoisesti
sama henkilö voi halutessaan tallentaa useita profiileja itselleen, jos hän käyttää satunnaisesti silmälaseja tai käyttää laitetta useilla eri tavoilla.
Uuden profiilin luonti:
1.

Avaa Gaze Interaction Settings ja valitse Käyttäjäprofiilit.
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2.

Kirjoita uusi nimi Profiilin nimi -kenttään.

3.

Valitse olemassa oleva profiili Perustuu profiiliin -pudotusvalikosta. Uusi profiili saa kaikki valitun profiilin asetukset.
Huomaa, että jos aiemmin ei ole luotu yhtään profiilia, ainoa valittavissa oleva profiili on oletusprofiili.

4.

Tallenna uusi profiili valitsemalla Luo. Uusi profiili tallentuu heti, kun Luo-painike valitaan.

7.4.2

Olemassa olevan käyttäjäprofiilin valitseminen

Valitse olemassa oleva käyttäjäprofiili seuraavasti:
1.

Avaa Gaze Interaction Settings.

2.

Valitse käyttäjäprofiili Nykyinen käyttäjäprofiili -pudotusvalikosta.

3.

Valitse Käytä.

7.4.3

Profiilin poistaminen

Poista profiili seuraavasti:
1.

Avaa Gaze Interaction Settings > Käyttäjäprofiilit.

2.

Valitse profiili Poistettava profiili -pudotusvalikosta.

3.

Poista valittu profiili valitsemalla Poista. Uusi profiili poistetaan heti, kun Poista-painike valitaan. Huomaa, että oletusprofiilia ei voida poistaa.
Aktiivista käyttäjää ei voi poistaa.

7.5

Windows Control

Windows Control -ohjauksen avulla pääset käyttämään työpöytää ja Windows-tietokoneen kaikkia sovelluksia Gaze Interaction
-sovelluksella.

7.5.1

Automaattinen käynnistys

Voit ottaa Windows Control -toiminnon automaattisesti käyttöön laitteen käynnistymisen yhteydessä seuraavasti:
•

Valitse Käynnistä Windows Control automaattisesti tietokoneen käynnistyksen yhteydessä -valintaruutu.

Voit poistaa Windows Control -ohjauksen käytöstä automaattisesti laitteen käynnistymisen yhteydessä seuraavalla tavalla:
•

7.5.2

Poista valinta Käynnistä Windows Control automaattisesti tietokoneen käynnistyksen yhteydessä
-valintaruudusta.

Windows Control -ohjauksen tyyppi

Valitse, minkä tyyppistä Windows Control -toimintoa haluat käyttää:
•
•
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Gaze Selection — valitse Gaze Selection -valintanappi. Lisätietoa Gaze Selection -toiminnon käyttämisestä on kappaleessa 5.4.3 Gaze Selection -tilan käyttäminen, sivu 30
Mouse Emulation — valitse Mouse Emulation -valintanappi. Lisätietoa Mouse Emulation -toiminnon käyttämisestä, katso
5.4.4 Mouse Emulation -tilan käyttäminen, sivu 45
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7.5.2.1

Gaze Selection

Gaze Selection -asetukset sijaitsevat Gaze Selection -tehtäväpalkissa, joka on kiinnitetty näyttöön, kun Gaze Selection -tilan Windows Control -ohjaus on käytössä. Valitse asetuskuvake
katsomalla sitä. Gaze Selection -asetusikkuna avautuu. Lisätietoa Gaze Selection -asetuksista on kappaleessa 8 Gaze Selection -asetukset, sivu 79

7.5.2.2

Mouse Emulation
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7.5.2.2.1

Hiiren ohjausnopeus

Voit mukauttaa hiiren ohjausnopeutta siirtämällä Hiiren ohjausnopeus -liukusäädintä. Voit lisätä nopeutta siirtämällä liukusäädintä oikealle ja alentaa sitä siirtämällä säädintä vasemmalle.
7.5.2.2.2

Suurennuslasin koko ja zoomaus

Voit mukauttaa suurennuslasin kokoa siirtämällä Suurennuslasin koko -liukusäädintä. Voit suurentaa kokoa siirtämällä liukusäädintä oikealle ja pienentää sitä siirtämällä säädintä vasemmalle.
Voit mukauttaa zoomauskerrointa siirtämällä Zoomauskerroin-liukusäädintä. Voit kasvattaa zoomauskerrointa siirtämällä liukusäädintä oikealle ja pienentää sitä siirtämällä säädintä vasemmalle.
7.5.2.2.3

Automaattinen vaihto kakkospainikkeen napsautuksesta ykköspainikkeen napsautukseen

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat Windows Control -ohjauksen Mouse Emulation -tilan vaihtavan halutun hiiren painikkeen
napsautuksen automaattisesti takaisin ykköspainikkeeksi
suoritettu.
7.5.2.2.4

sen jälkeen, kun kakkospainikkeen

napsautus on valittu ja

Vieritystoiminnon poistaminen käytöstä

Jos et halua käyttää Gaze Interaction -vieritystä, valitse kohta Ota vieritystoiminto pois päältä.
7.5.2.2.5

Mukautetut kohdistimet

Mukautetut kohdistimet on toiminto, joka muuttaa hiiren tavanomaisen kohdistimen erityyppiseksi käytettäessä Windows-ohjausta Mouse Emulation -tilassa.
Eri kohdistimet edustavat visuaalisesti sitä Gaze Interaction -toiminnon hiiren napsautuksen tyyppiä, jonka olet valinnut Mouse
Emulation -valikosta (lisätietoja Mouse Emulation -valikon symbolien määrityksistä on kohdissa 5.4.4.2 Napsauttaminen Windows Control -ohjauksella Mouse Emulation -tilassa, sivu 45, 5.4.4.3 Suurentaminen Windows Control -ohjauksella Mouse
Emulation -tilassa, sivu 46 ja 5.4.4.4 Mouse Emulation -toimintojen valinta, sivu 46).
tai

+

= kohdistintyyppi

(kohdistimen liikuttaminen, ei napsautusta)

+

= kohdistintyyppi

(ykköspainikkeen napsautus)

+

= kohdistintyyppi

(kakkospainikkeen napsautus)

+

= kohdistintyyppi

(ykköspainikkeen kaksoisnapsautus)

+

= kohdistintyyppi

(kakkospainikkeen kaksoisnapsautus)

tai

+

= kohdistintyypit

(vedä) ja

tai

+

= kohdistintyyppi

(ei liikuttamista)

(pudota)

Mukautetut kohdistimet otetaan käyttöön Windows-ohjauksen Mouse Emulation -tilassa valitsemalla kohta Mukautetut
kohdistimet.
7.5.2.2.6

Piilota valikko

Jos haluat, että Mouse Emulation -valikko piilotetaan käytön aikana, valitse kohta Piilota valikko. Mouse Emulation -valikko voidaan näyttää ja piilottaa käytön aikana myös näppäimistön
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7.6
7.6.1

Järjestelmäasetukset
Ruudun ulkopuolinen järjestelmävalikko

Valitse Sijainti-pudotusvalikko ja muuta ruudun ulkopuolisen järjestelmävalikon paikkaa näytössä
Ruudun ulkopuolisen järjestelmävalikon voi määrittää näkymään jossakin seuraavista näytön reunoista:
•
•
•
•
•

Ala (oletus)
Ylä
Vasen
Oikea
Ei missään
Poista ruudun ulkopuolinen järjestelmävalikko käytöstä valitsemalla ruudun ulkopuolisen järjestelmävalikon asetukseksi
Ei mitään.

Kuva 7.1 Ruudun ulkopuoliset järjestelmäalueet
Valitse Käytettävissä olevat valikkopainikkeet: > Keskeytä Gaze Interaction / Jatka -valintaruutu ja aktivoi mahdollisuus keskeyttää Gaze Interaction / jatkaa sen käyttöä. Lisätietoja Keskeytä/jatka-toiminnon käyttämisestä on kohdassa 5.6 Keskeytä Gaze Interaction, jatka sen käyttöä tai aseta Tobii Dynavox I-Series+ lepotilaan Gaze Interaction -toiminnon avulla., sivu
48.
Valitse Käytettävissä olevat valikkopainikkeet: > Sleep-on-Gaze -valintaruutu ja aktivoi mahdollisuus asettaa laite lepotilaan Gaze Interaction -toiminnon avulla. Lisätietoja Sleep-on-Gaze-toiminnon käyttämisestä on kohdassa 5.6 Keskeytä
Gaze Interaction, jatka sen käyttöä tai aseta Tobii Dynavox I-Series+ lepotilaan Gaze Interaction -toiminnon avulla., sivu 48.

7.6.2

Kohdistamisohje

Ota kohdistamisohje käyttöön seuraavasti:
1.

Avaa Gaze Interaction Settings > Järjestelmäasetukset.

2.

Valitse Ota kohdistamisohje käyttöön -valintaruutu.

Poista kohdistamisohje käytöstä seuraavasti:
1.

Avaa Gaze Interaction Settings > Järjestelmäasetukset.

2.

Poista valinta napsauttamalla Ota kohdistamisohje käyttöön -valintaruutua.

Lisätietoa kohdistamisohjeesta on kappaleessa 5.3.4 Kohdistamisohje
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7.7

Järjestelmän tiedot

Laitteen version ja mallin katsominen:
Avaa Gaze Interaction Settings > Järjestelmän tiedot.
Pidä nämä tiedot käsillä, jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia ja sinun on otettava yhteys asiakastukeen.
Napsauttamalla Kopioi kaikki tiedot voit liittää tiedot asiakirjaan (esimerkiksi Muistio- tai WordPad-asiakirjaan) tai suoraan
sähköpostiviestiin.

7.7.1

Eye Tracker -laiteohjelmiston päivittäminen

Jos Eye Tracker -moduulille on saatavilla uusi laiteohjelmistoversio, Päivitä-painike on valittavissa.
Aloita Eye Tracker -moduulin laiteohjelmistopäivitys valitsemalla Päivitä-painike.
Jos Eye Tracker -moduulin laiteohjelmistoon on saatavilla päivitys, näyttöön ilmestyy ponnahdusilmoitus, kun
Tobii Dynavox Gaze Interaction -asetukset käynnistetään.
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8

Gaze Selection -asetukset

Gaze Selection -asetusikkunaa ohjataan Gaze Interaction -toiminnolla. Käyttäjä voi tehdä kaikki muutokset ilman näppäimistöä
ja/tai hiirtä.

8.1

Yleiset asetukset -välilehti

Valinta
•
•

Katse – käytä katseesi asentoa valitsemalla Katse, jolla voit ottaa käyttöön zoomaustoiminnon, joka päättyy, kun haluttu
tehtävä suoritetaan.
Kytkin – käytä kytkintä valitsemalla Kytkin, jolla voit ottaa käyttöön zoomaustoiminnon, joka päättyy, kun haluttu tehtävä
suoritetaan.

Tarkkuus
Zoomaustarkkuus voidaan asettaa johonkin kahdeksasta tasosta. Vaihda asetusta katsomalla haluamaasi asentoa. Muuttamalla
tarkkuutta voit säätää zoomauksen syvyyttä ennen tehtävän suorittamista. Pitkälle oikealle jatkuva asteikon palkki merkitsee syvempää zoomausta.
Jos tarkkuudeksi on asetettu 0, zoomausta ei tehdä. Ensisijainnella valinnalla tapahtuu napsautus. Toissijaisella valinnalla tapahtuu zoomaus.
Nopeus
Zoomausnopeus voidaan asettaa johonkin kahdeksasta tasosta. Vaihda asetusta katsomalla haluamaasi asentoa. Muuttamalla
nopeutta voit säätää zoomauksen nopeutta ennen tehtävän suorittamista. Pitkälle oikealle jatkuva asteikon palkki merkitsee nopeampaa zoomausta.
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8.2

Näppäimistön asetukset -välilehti

Kieli
Valitun kielen näppäimistön asettelu näytetään. Valitse Muuta-painike vaihtaaksesi näppäimistön asettelun toisen kielen mukaiseksi. Tarjolla on lukuisia eri kielten näppäimistön asetteluja.
Sanan ennustus
•
•

Päällä – valitse Päällä, jos haluat ottaa sanan ennustuksen käyttöön käyttäessäsi Katsenäppäimistöä. (Oletusasetus)
Pois – valitse Pois, jos et halua käyttää sanan ennustusta Katsenäppäimistön ollessa käytössä.

Koko
•
•

Pieni – valitse Pieni, jos haluat käyttää pienempää Katsenäppäimistöä, joka peittää alle puolet ruudusta, katso Kuva 8.1
Pieni näppäimistö, sivu 80.
Suuri – valitse Suuri, jos haluat käyttää suurempaa Katsenäppäimistöä, joka peittää puolet ruudusta, katso Kuva 8.2
Suuri näppäimistö, sivu 81.

Kuva 8.1 Pieni näppäimistö
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Kuva 8.2 Suuri näppäimistö
Äänipalaute
•
•

Päällä - valitse Päällä, jos haluat kuulla äänimerkin Katsenäppäimistön painikkeita valittaessa.
Pois - valitse Pois, jos et halua kuulla äänimerkkiä Katsenäppäimistön painikkeita valittaessa.

Katseella kirjoittamisen nopeus
Katseella kirjoittamisen nopeus voidaan asettaa johonkin kahdeksasta tasosta, ja voit vaihtaa sitä katsomalla haluamaasi asetusta. Katseella kirjoittamisen nopeuden vaihtaminen vaikuttaa siihen miten pitkään painiketta täytyy katsoa ennen kuin tehtävä suoritetaan. Liukusäätimessä näkyvä katseella kirjoittamisen nopeus laskee vasemmalle ja nousee oikealle.
Lopeta ja tallenna valitsemalla OK tai kumoa muutokset valitsemalla Peruuta.

8.3

Tehtäväpalkin asetukset -välilehti

Valitse, mitä tehtäviä tehtäväpalkissa käytetään. Lisätietoa tehtävistä on kappaleessa 5.4.3.2 Tehtäväpainikkeet, sivu 32.
Mitä useampaa tehtävää tehtäväpalkissa käytetään, sitä vaikeampaa niiden valinta mahdollisesti on pienemmissä
näytöissä.
Ota tehtävä käyttöön tehtäväpalkissa valitsemalla tehtävän Päällä/Pois-valintaruudun arvoksi Päällä.
Poista tehtävä käytöstä tehtäväpalkissa valitsemalla tehtävän Päällä/Pois-valintaruudun arvoksi Pois.

8.3.1

Hiiren ykköspainikkeen napsautuksen / napautuksen suurentaminen

Laajenna ja korosta hiiren ykköspainikkeen napsautus - / napautustehtävän aktivointi voi laajentaa Hiiren ykköspainikkeen napsautus / napautus -tehtävän aktiivista aluetta tehtäväpalkissa, mikä helpottaa Hiiren ykköspainikkeen napsautus / napautus -tehtävän valitsemista.
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Laajenna ja korosta hiiren ykköspainikkeen napsautus- / napautustehtävä tehtäväpalkissa Suurenna hiiren ykköspainikkeen
napsautus / napautus -toiminnon avulla. Jos tämä asetus on pois päältä, tehtävät on sijoitettu tasaisesti tehtäväpalkkiin. Jos
tämä asetus on päällä, muut tehtävät näkyvät normaalin kokoisina / pieninä ja hiiren ykköspainikkeen napsautus- / napautustehtävä täyttää loput tehtäväpalkin tilasta.
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9
9.1

Tuotteen hoito
Lämpötila ja kosteus

9.1.1

Yleiskäyttö

Tobii Dynavox I-Series+ on pidettävä kuivissa olosuhteissa huoneenlämmössä. Laitteen suositellut lämpötila- ja kosteusrajat
ovat:
Kannettava-tila:
•
•

Ympäristön lämpötila: 0 ℃ – 30 ℃ (32 ℉ – 86 ℉)
Kosteus: Enintään 70 % (ei kondensaatiota laitteeseen)

Kiinnitettynä:
•
•

9.1.2

Ympäristön lämpötila: 0 ℃ – 37 ℃
Kosteus: Enintään 70 % (ei kondensaatiota laitteeseen)

Kuljetus ja säilytys

Laitteen (ilman akkuja) kuljetuksen ja säilytyksen suositellut lämpötila- ja kosteusrajat ovat:
•
•

Lämpötila: -40 ℃—70 ℃ (-40 ℉—158 ℉)
Kosteus: 20–70 % (ei kondensaatiota laitteeseen)

Tobii Dynavox I-Series+ ei ole vedenpitävä eikä täysin vettä hylkivä. Laitetta ei pitäisi pitää äärimmäisen kosteissa tai muuten märissä olosuhteissa. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Varo kaatamasta nestettä laitteen päälle, etenkin liitinalueille, joissa ei ole I/O-suojia (paikka 29 kohdassa Kuva 3.2 Alapuoli, vasen puoli ja oikea puoli, sivu 18). Laite on rekisteröity IPluokan 43 laitteeksi (I/O-suojilla).

9.2

Puhdistus

Ennen kuin puhdistat Tobii Dynavox I-Series+-laitteen, sammuta se, irrota kaikki kaapelit, kiinnitä I/O-suojat (paikka 29 kohdassa
Kuva 3.2 Alapuoli, vasen puoli ja oikea puoli, sivu 18) ja poista akut. Käytä pehmeää, hieman kosteaa, nukkaamatonta liinaa tai
alkoholia sisältäviä puhdistuspyyhkeitä (kosteaa liinaa, jossa on 96 % alkoholia). Vältä kosteuden pääsemistä laitteen aukkoihin.
Älä käytä ikkunanpesuaineita, kodin puhdistusaineita, aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkia tai hankaavia aineita
laitteen puhdistukseen.

9.2.1

Kaiutinten puhdistaminen

Jos kaiutinten aukot ovat tukossa, käytä varovasti pumpulipuikkoja ja/tai hammasharjaa, jotta et vaurioita Tobii Dynavox I-Series+
-kaiutinten IP-suojaa.

9.3

Sijoittaminen

Käytä ainoastaan laitteen paikallisen jälleenmyyjän tai myyntiedustajan suosittelemia varsia ja telineitä ja varmista, että ne on
asennettu ja kiinnitetty oikein ohjeiden mukaan. Älä sijoita laitetta epävakaille tai epätasaisille pinnoille.

9.4

Tobii Dynavox I-Series+-laitteen kuljettaminen

Irrota kaikki johdot ja kanna laitetta sen takapuolella sijaitsevasta kahvasta.
Kun kuljetat laitetta korjausta tai lähettämistä varten tai matkalla, käytä alkuperäistä koteloa ja pakkausmateriaalia.
Säilytä Tobii Dynavox I-Series+ -laitteen alkuperäinen pakkaus.
Jos laite täytyy palauttaa Tobii Dynavox:lle takuuseen tai huoltoon liittyvien asioiden vuoksi, sen lähettämiseen on käytettävä alkuperäistä (tai vastaavaa) pakkausta.
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9.5

Akkujen hävittäminen

Älä hävitä akkuja normaalin kotitalous- tai toimistojätteen seassa. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti.

9.6

Tobii Dynavox I-Series+-laitteen hävittäminen

Älä hävitä Tobii Dynavox I-Series+-laitetta normaalin kotitalous- tai toimistojätteen seassa. Hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteet
paikallisten määräysten mukaisesti.
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Liite A
A1

Tuki, takuu,
koulutusmahdollisuudet

Asiakastuki

Jos tarvitset asiakastukea, ota yhteys paikalliseen edustajaan tai Tobii Dynavox-tukeen. Jotta saisit apua mahdollisimman
nopeasti, pidä Tobii Dynavox I-Series+-laitteesi käsillä ja varmista, että Internet-yhteys on käytettävissä, jos mahdollista. Sinun
täytyy myös tarvittaessa antaa laitteen sarjanumero, joka on laitteen takaosassa, I-Series Control Centerissä tai Gaze Interaction
Settings. Lisätietoja on kohdissa 6.9 Järjestelmä, sivu 63 ja 7.7 Järjestelmän tiedot, sivu 78.
Lisätietoja tuotteista ja muita tukitietoja on Tobii Dynavoxosoitteessa www.tobiidynavox.com.

A2

Takuu

Lue pakkauksessa oleva Manufacturer’s Warranty.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Takuu on voimassa vain, jos laitetta käytetään käyttöoppaan mukaisesti.
Tobii Dynavox I-Series+-laitteen purkaminen mitätöi takuun.
Säilytä Tobii Dynavox I-Series+ -laitteen alkuperäinen pakkaus.
Jos laite täytyy palauttaa Tobii Dynavox:lle takuuseen tai huoltoon liittyvien asioiden vuoksi, sen lähettämiseen on
käytettävä alkuperäistä (tai vastaavaa) pakkausta.

A3

Koulutusresursseja

Tobii Dynavox tarjoaa monenlaisia koulutusresursseja Tobii Dynavox I-Series+ -tuotteita ja niihin liittyviä viestintätuotteita varten.
Ne ovat nähtävissä Tobii Dynavoxosoitteessa www.tobiidynavox.com, jossa on muun muassa aloitusoppaita, Internetseminaareja ja pikaoppaita. Tobii Dynavox I-Series+ -laitteen aloitusopas toimitetaan Tobii Dynavox I-Series+-laitteen mukana ja
laitteeseen tallennettuna.
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Liite B
B1

Vaatimustenmukaisuustiedot

FCC-ilmoitus

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja
(2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua
toimintaa.
Muutokset, joita Tobii Dynavox ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää
laitetta FCC-sääntöjen mukaisesti.

B1.1

Laite P15B

Laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15
mukaan. Näiden rajojen tarkoitus on antaa kotikäytössä kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan. Tämä laite luo, käyttää ja
saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä
radioyhteyksiin.
Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite kuitenkin aiheuttaa häiriöitä radiotai televisiovastaanottoon, minkä voi havaita kytkemällä laitteen virran pois ja sitten takaisin, käyttäjän kannattaa yrittää korjata
häiriöitä yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:
•
•
•
•

B1.2

Suuntaa laitteen antenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa.
Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
Pyydä neuvoa jälleenmyyjältä tai järjestelmästä kokemusta omaavalta radio-/televisioasentajalta.

Kannettavat laitteet

FCC:n lausunto koskien altistumista radiotaajuussäteilylle:
1.

Tätä laitetta ei saa sijoittaa muiden antennien tai lähettimien viereen tai käyttää niiden läheisyydessä.

2.

Tämä laite noudattaa FCC:n kontrolloimattomalle ympäristölle asetettuja radiotaajuusenergian säteilyaltistusrajoja.
Laitteen tyypillisesti kädessä tehtävät toiminnot on testattu siten, että sen sivut ovat suorassa kosketuksessa
ihmiskehoon. FCC:n radiotaajuussäteilylle altistumista koskevien määräysten täyttyminen edellyttää, että suoraa
kosketusta lähetysantenniin vältetään lähetyksen aikana.

B2

Tietoja radioaalloille altistumisesta ja ominaisabsorptionopeudesta
(SAR)

Tobii Dynavox I-Series+-laite on testattu luokan 1 lääkinnällisenä laitteena. Tämänkaltaiset lääkinnälliset sähkölaitteet
edellyttävät erityistä varovaisuutta sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) suhteen, joten laite on asennettava ja otettava
käyttöön tämän oppaan tietojen mukaisesti.
Muiden kuin mukana toimitettujen tai laitteeseen sisältyvien kaapeleiden ja lisävarusteiden käyttäminen saattaa
vaikuttaa EMC-suorituskykyyn.
FCC-määräysten (Yhdysvalloissa) mukainen ominaisabsorptionopeuden (SAR) raja on 1,6 W/kg laskettuna keskiarvona 1
kudosgrammaa kohden. Euroopassa / Euroopan Unionin alueella (CE-määräykset) raja on 2,0 W/kg laskettuna keskiarvona 10
kudosgrammaa kohden. Laitteet, Tobii Dynavox I–12+ (FCC ID: W5MTDI12A) ja Tobii Dynavox I–15+ (FCC ID: W5MTDI15)
on testattu näiden SAR-rajojen suhteen radiotaajuiselle energialle altistumista koskevien FCC-/CE-määräysten vaatimusten
mukaisesti.
Tämä laite noudattaa FCC:n kontrolloimattomalle ympäristölle asetettuja radiotaajuusenergian säteilyaltistusrajoja.
Laitteen I–12+ korkein SAR-arvo on 0,8 W/kg. Laitteen I–15+ korkein SAR-arvo on 0,8 W/kg.
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – häiriönpäästöt
Tobii Dynavox I-Series+ on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa määritetyssä sähkömagneettisessa
ympäristössä. Asiakkaan tai Tobii Dynavox I-Series+-laitteen käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään
määritetyn kaltaisessa ympäristössä.
Päästötesti

Vaatimustenmukaisuus

Sähkömagneettinen ympäristö –
ohjeet

RF (radiotaajuus
-päästöt CISPR 11

Ryhmä 1

Tobii Dynavox I-Series+ lähettää
sähkömagneettista energiaa, jotta se
pystyy toimimaan tarkoitetulla tavalla.
Tämä saattaa aiheuttaa häiriöitä
läheisiin sähkölaitteisiin.

RF-päästöt CISPR 11

Luokka B

Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2

–

Tuotteen pätöteho nimellisissä
kuormitusolosuhteissa on P≤75 W.
Raja-arvoja ei ole.

Jännitteen vaihtelut / välkyntäjännite
IEC 61000-3-3

–

Tuotteen pätöteho nimellisissä
kuormitusolosuhteissa on P≤75 W. Se
ei todennäköisesti aiheuta raja-arvoja
suurempia jännitteen vaihteluita tai
välkyntää.

Tobii Dynavox I-Series+-laitetta ei saa käyttää muiden laitteiden vieressä tai pinossa niiden kanssa.
Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto
Tobii Dynavox I-Series+-laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa määritetyssä sähkömagneettisessa
ympäristössä. Asiakkaan tai Tobii Dynavox I-Series+-laitteen käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään
määritetyn kaltaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601 -testitaso

Vaatimustenmukaisuustaso

Sähkömagneettinen
ympäristö – ohjeet

Staattisen sähkön purkaus
(ESD)

± 6 kV kosketus

± 6 kV kosketus

± 8 kV ilma

± 8 kV ilma

Lattioiden pitäisi olla puuta,
betonia tai kaakelia. Jos
lattiat on peitetty
synteettisellä materiaalilla,
suhteellisen kosteuden tulee
olla vähintään 30 %.

± 2 kV virtalähdekaapelit

± 2 kV virtalähdekaapelit

± 1 kV tulo-/lähtökaapelit

± 1 kV tulo-/lähtökaapelit

± 1 kV pääjännite

± 1 kV pääjännite

IEC 61000-4-2
Nopea sähköinen
pulssipiikki/purske
IEC 61000-4-4
Syöksyaalto
IEC 61000-4-5

Tobii Dynavox I-Series+ Käyttäjän opas v.1.9.1 - fi-FI

Sähköverkkovirran laadun
tulee olla kaupalliselle tai
sairaalaympäristölle
tyypillinen.
Sähköverkkovirran laadun
tulee olla kaupalliselle tai
sairaalaympäristölle
tyypillinen.
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto
Tobii Dynavox I-Series+-laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa määritetyssä sähkömagneettisessa
ympäristössä. Asiakkaan tai Tobii Dynavox I-Series+-laitteen käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään
määritetyn kaltaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601 -testitaso

Vaatimustenmukaisuustaso

Sähkömagneettinen
ympäristö – ohjeet

Jännitekuopat, lyhyet
virtakatkot ja jännitevaihtelut
virtalähteen tulokaapeleissa.

<5 % UT (>95 %:n kuoppa
UT:ssä) 0,5 jakson ajan.

<5 % UT (>95 %:n kuoppa
UT:ssä) 0,5 jakson ajan.

40 % UT (60 %:n kuoppa
UT:ssä) 5 jakson ajan.

40 % UT (60 %:n kuoppa
UT:ssä) 5 jakson ajan.

70 % UT (30 %:n kuoppa
UT:ssä) 25 jakson ajan.

70 % UT (30 %:n kuoppa
UT:ssä) 25 jakson ajan.

<5 % UT (>95 %:n kuoppa
UT:ssä) 5 jakson ajan.

<5 % UT (>95 %:n kuoppa
UT:ssä) 5 jakson ajan.

Sähköverkkovirran laadun
tulee olla kaupalliselle tai
sairaalaympäristölle
tyypillinen. Jos
Tobii Dynavox I-Series
+-laitteen käyttäjä ei halua
virran keskeytyvän
verkkokatkoksien aikana,
suosittelemme akkujen
käyttöä
Tobii Dynavox I-Series
+-laitteessa tai
katkeamattoman jännitteen
syöttölaitteen (UPS)
käyttämistä virtalähteenä.

IEC 61000-4-11

UT on 100 V AC / 60 Hz tai
230 V AC / 50 Hz.
Verkkotaajuuden (50/60 Hz)
magneettikentät

3 A/m

3 A/m

Verkkotaajuuden
magneettikenttien tulee olla
kaupalliselle tai
sairaalaympäristölle
tyypillisellä tasolla.

IEC 61000-4-8

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto
Tobii Dynavox I-Series+-laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa määritetyssä sähkömagneettisessa
ympäristössä. Asiakkaan tai Tobii Dynavox I-Series+-laitteen käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään
määritetyn kaltaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601 -testitaso

Vaatimustenmukaisuustaso

Sähkömagneettinen
ympäristö – ohjeet
Kannettavia RFviestintälaitteita ei tule
käyttää lähettimen taajuuden
mukaisesta yhtälöstä
laskettua suositeltua
etäisyyttä lähempänä mitään
Tobii Dynavox I-Series
+-laitteen osaa, kaapelit
mukaan lukien.
Suositeltu etäisyys

Radiosäteily
IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz—80 MHz

3V
150 kHz – 80
MHz

Radiotaajuussäteily
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz—2,5 GHz

3 V/m
80 MHz – 800
MHz
800 MHz – 2,5
GHz
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto
Tobii Dynavox I-Series+-laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa määritetyssä sähkömagneettisessa
ympäristössä. Asiakkaan tai Tobii Dynavox I-Series+-laitteen käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään
määritetyn kaltaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti

Vaatimustenmukaisuustaso

IEC 60601 -testitaso

Sähkömagneettinen
ympäristö – ohjeet
jossa ”P” on lähettimen
enimmäisantoteho watteina
(W) lähettimen valmistajan
ilmoituksen mukaan ja ”d” on
suositeltu etäisyys metreinä
(m).
Kiinteiden RF-lähettimien
sähkömagneettisen
kartoituksen mukaisesti
mitattujen
kentänvoimakkuuksienI pitäisi
olla kunkin taajuusalueen
vaatimustenmukaisuustasoa
alhaisemmat.ii
Häiriöitä saattaa esiintyä
seuraavalla symbolilla
merkittyjen laitteiden
läheisyydessä.

HUOMAUTUS 1 80 MHz:ssä ja 800 MHz:ssä käytetään korkeampaa taajuusaluetta.
HUOMAUTUS 2 Nämä ohjeet eivät välttämättä sovi kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettiseen etenemiseen vaikuttaa
absorptio ja heijastukset rakenteista, esineistä ja ihmisistä.
i.

Kiinteiden lähettimien, kuten matkapuhelinten ja langattomien puhelimien sekä maaradioiden tukiasemien, harrastelijaradioiden, AM- ja FMradiolähetysten ja televisiolähetysten kentänvoimakkuuksien teoreettinen ennustaminen tarkasti ei ole mahdollista. Kiinteiden RF-lähettimien
muodostaman sähkömagneettisen ympäristön arviointiin suositellaan sähkömagneettista kartoitusta. Jos Tobii Dynavox I-Series+-laitteen käyttöpaikan
mitattu kentänvoimakkuus ylittää yllä ilmoitetun vastaavan RF-vaatimustenmukaisuustason, Tobii Dynavox I-Series+-laitetta on tarkkailtava normaalin
toiminnan varmistamiseksi. Jos epänormaalia toimintaa havaitaan, voi olla tarpeen suunnata Tobii Dynavox I-Series+-laite uudelleen tai sijoittaa se
toiseen paikkaan.

ii.

Taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.

Suositellut etäisyydet kannettavien RF (radiotaajuus) -viestintälaitteiden ja Tobii Dynavox I-Series+-laitteen
välillä
Tobii Dynavox I-Series+-laite on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevät RF-häiriöt ovat
hallinnassa. Asiakas tai Tobii Dynavox I-Series+-laitteen käyttäjä voi osaltaan estää sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä
seuraavassa määritetyn vähimmäisetäisyyden kannettavien RF-viestintälaitteiden (lähettimien) ja Tobii Dynavox I-Series+
-laitteen välillä viestintälaitteen enimmäisantotehon mukaisesti.
Lähettimen nimellinen
enimmäisantoteho,
W

Etäisyys lähettimen taajuuden mukaan
150 kHz – 80 MHz

80 MHz – 800 MHz

800 MHz – 2,5 GHz

0,01

0,12 m

0,12 m

0,24 m

0,1

0,37 m

0,37 m

0,74 m

1

1,2 m

1,2 m

2,4 m

10

3,7 m

3,7 m

7,4 m

100

11,7 m

11,7 m

23,4 m

Standardissa 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) määritettyjen testimääritysten mukaisesti seuraavat vaatimukset koskevat
Tobii Dynavox I-Series+-laitetta:
•

Laitteessa ei saa esiintyä komponenttivikoja.
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•
•
•
•

Laitteessa ei saa esiintyä ohjelmoitujen parametrien muutoksia.
Laite ei saa palautua tahattomasti tehdasasetuksiin.
Laite ei saa antaa vääriä hälytyksiä.
Laite ei saa käynnistää mitään tahattomia toimintoja edes hälytyksen yhteydessä.

Standardissa 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) määritettyjen testimääritysten mukaisesti tarkoituksellisen toimenpiteen
pysäyttäminen tai keskeyttäminen on sallittua Tobii Dynavox I-Series+-laitteessa, koska laite ei tee mitään turvallisuuden
kannalta kriittisiä toimenpiteitä.
Samoin standardissa 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) määritettyjen testimääritysten mukaisesti näytössä näkyvän numeerisen
arvon virheet, jotka ovat riittävän suuria vaikuttamaan diagnoosiin tai hoitoon, eivät koske Tobii Dynavox I-Series+ -laitetta.
Jotta yhdenmukaisuus luokan 1 lääkinnällisenä laitteena säilytetään, Tobii Dynavox I-Series+-laitteen kanssa käytettyjen
kytkinten on noudatettava standardin IEC/EN 60601-1 (perustuen jännitteeseen 15 V DC) eristysvaatimuksia. Niiden täytyy olla
sähköisesti kelluvia kytkimiä (ei maadoitettuja).

B3

Industry Canada -ilmoitus

Matalaenergiset, ilman erillistä lupaa käytettävät radioviestintälaitteet (ICES-003)
De faible puissance exempts de licence des appareils de communication radio (CNR-210)
a.

Yleistä
Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:
1. Laite ei saa tuottaa häiriöitä, ja
2. Laitteen on siedettävä kaikki häiriöt, mukaanlukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen virheellisen toiminnan.

b.

Käyttö 2,4 GHz:n kaistalla
Luvanvaraisten radiolähetysten häirintä on ehkäistävä käyttämällä laitetta vain sisällä; asentaminen ulkotiloihin edellyttää
luvan hankkimista.

a.

Informations communes
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. Ce dispositif ne peut causer des interférences, et
2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais
fonctionnement du dispositif.

b.

Le fonctionnement en bande de 2,4 GHz
Pour prévenir les interférences radioélectriques aux services sous licence, cet appareil est destiné à être exploité à
l'intérieur et à l'extérieur d'installation est soumise à licence.

Tämän laitteen radioaaltoaltistuksen (SAR) rajat (1,6 W/Kg) väestölle (kontrolloimaton ympäristö) on testattu turvavaatimusten
säännöksen RSS-102 mukaan. Laitteen I–12+ korkein SAR-arvo on 0,8 W/kg Laitteen I–15+ korkein SAR-arvo on 0,8 W/kg.
Laitetta voidaan käyttää turvallisesti 0 cm:n vähimmäisetäisyydellä käyttäjän ruumiista.
Ce dispositif a été testé aux exigences de sécurité pour l’exposition aux ondes radio (SAR) dans le CNR-102 à le grand public
(environnement non contrôlé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée est de SAR pour le I–12+ dispositif est: 0,8
W/kg. La valeur maximale mesurée est de SAR pour le I–15+ dispositif est: 0,8 W/kg. Ce dispositif peut être exploité en toute
sécurité avec un 0cm distance minimale entre le matériel et les corps de l’utilisateur.
Tämä luokan B digitaalilaite noudattaa Kanadan standardia ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CNR-210 du Canada.

B4

CE-ilmoitus

Tämä laite täyttää viestintäverkkolaitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat määräykset standardissa EN 300386
luokka B, olennaiset suojausmääräykset Euroopan neuvoston direktiivissä 2004/108/EY jäsenvaltioiden sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevan lainsäädännön lähentämisestä sekä radio- ja telepäätelaitteita koskevan direktiivin 1999/5/EY
määräykset.
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B5

Standardit

Tobii AB vakuuttaa, että tässä oppaassa mainitut Tobii Dynavox I-Series+-tuotteet noudattavat seuraavia direktiivejä:
•
•
•
•
•
•
•

93/42/EEC (MDD) - Medical Device Directive, as amended by 2007/47/EC
2011/65/EU (RoHS 2) - Restriction of Hazardous Substances Directive
2004/108/EC (EMC) - Electromagnetic Compatibility Directive
2006/95/EC (LVD) - Low Voltage Directive
R&TTE 1999/5/EG (R&TTE) - European Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive
2002/96/EC - WEEE Directive
2006/121/EC - Reach Directive

Tuotteilla on seuraavat sertifikaatit:
UL Demko (DK-33314-UL + DK-45861-UL) Certified Conformity with IEC 60601-1 ed.3 and EN 60601-1:2006
Medical electrical equipment - Part 1: Turvallisuutta ja oleellista suorituskykyä koskevat perusvaatimukset
Nemko (NO75307+NO86620) Certified Conformity with IEC 60950-1 (ed.2):am1
Information technology equipment - Safety - Part 1: Yleiset vaatimukset
Seuraavia standardeja on käytetty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IEC 60601-1 3. painos
EN 60601-1:2006
IEC 60601-1:2005
EN 60601-1-2:2007 + AC:2010
CAN/CSA-C22.2No. 60601-1:08
ANSI/AAMIES60601-1:2005
IEC 60601-1-11:2010
IEC 60950-1:2005+A1:2009
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
ISO 14971:2007
EN 55011:2009+A1:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
EN 55022:2010+AC:2011 (EMC)
EN 55024:2010 (EMC)
ETSI EN 301 489-1:V1.9.2 (09-2011) (EMC)
ETSI EN 301 489-17:V2.1.1 (05-2009) (EMC)
ETSI EN 300 328:V1.8.1 (2012-06) (BT-WLAN)
FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
FCC 47 CFR Part 15 Subpart C (BT-WLAN)
FCC 47 CFR Part 18 Subpart C
CFR Part §2.1093
ANSI C63.4:2009
CISPR22:2008 (EMC
ANSI/IEEE C95.1-1999
IEEE Std 1528-2003 (SAR)
IEEE Std 1528a-2005 (SAR)
FCC/OET Bulletin 65 Supplement C [2001] (SAR)
RSS-102 Issue 4, March 2010 (SAR)
IEC 62209-2:2010 (SAR)
Canada RSS-210 Issue 8: Dec.2010 (BT-WLAN)
Canada RSS-Gen numero 4: Nov 2014
ACMA Radiocom. (Short Range Devices):2004
AS/NZS 60950.1
AS/NZS 4268 2012 + A1:2013 (BT-WLAN)
AS/NZS CISPR22:2009 (EMC)
ICES-003: issue 5 (EMC)
IEC 60529 Ed 2.1:2001 (IP)
EN 60825-1:2007 (Near Infra Red (NIR) Radiation)
MEPS (Australia and NZ)
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VCCI (Japan) – only for I-15+
CAN/CSA-CE/IEC CISPR 11-04 (R2013)
CISPR 16-1-4:2010
ANSI C63.4:2009
ANSI C63.10:2009
EN 62479:2010
ICES-001: issue 4
IEC 62133:2002
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Liite C

Taulukko C.1 Tietokonelaitteen toimintatilat
Advanced Configuration
and Power Interface
(ACPI) -tila

Kuvaus

S0 (käynnissä)

Normaali käyttötila - Windows-istunto on käynnissä
Näyttö himmenee ja sammuu joutoajan jälkeen. 1, 2, valikko- ja äänenvoimakkuuspainikkeet
ovat aina valaistuja S0-tilassa.

S3 (lepotila)

Laite on lepotilassa. Windows-istunto on pidätettynä keskusmuistissa ja voidaan palauttaa
nopeasti S0-tilaan
1.

painamalla virtapainiketta

2.

painamalla kytkinporttiin liitettyä painiketta, johon on määritetty virran käynnistystoiminto

3.

Wake-on-Gaze (mikäli käytössä)

Laite käyttää pienen määrän virtaa tilassa S3. Täyteen ladatut akut (ilman verkkolaitetta)
kestävät vähintään 24 h tilassa S3.
Windowsin kriittistä varausta valvotaan S3-tilassa, jotta akut eivät pääse täysin tyhjenemään.
Laite siirtyy S4-tilaan (horrostila), jos kriittinen arvo saavutetaan.
S4 (horrostila)

Laite on horrostilassa. Windows-istunto on pidätettynä kovalevyllä ja laitteen virta on
sammutettu. Istunto voidaan palauttaa S0-tilaan
1.

painamalla virtapainiketta

2.

painamalla kytkinporttiin liitettyä painiketta, johon on määritetty virran käynnistystoiminto

S5 (pois päältä -tila)

Windows on sammutettu Laitteen virta on sammutettu. Akut (tyhjentymättömät) ja/tai
verkkolaite ovat kiinnitettyinä.

G3 (mekaaninen
sammutustila)

Kaikki virtalähteet on irrotettu (akkuja tai verkkolaitetta ei ole liitetty).

Taulukko C.2 Virtapainikkeen normaali toiminta, LED-toiminnot
Virtapainikkeen valo
ACPI-tila

Akut eivät lataudu

Akut latautuvat

Painike 1, 2, valikko,
äänenvoimakkuuden
painikkeet
Valkoinen valo

S0 (käynnissä)

Vihreä valo

Sininen valo

ON

S3 (lepotila)

Vilkkuva vihreä valo

Vilkkuva sininen valo

OFF

S4 (horrostila)

OFF

Sininen valo

OFF

S5 (pois päältä -tila)

OFF

Sininen valo

OFF
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Taulukko C.3 Virtapainikkeen virhe tai varoitus, LED-toiminto
Virhe tai varoitus

ACPI-tila

Virtapainikkeen valo

Huomautus

Runko on lähellä
ylikuumentua

Tilassa ACPI S0
(käynnissä), kun rungon
lämpötila on ≤ 1 °C
kohdepisteen
enimmäisarvosta, joka on
määritelty
turvallisuusasetuksissa
kohdassa Taulukko D.1
Sallittu enimmäislämpötila,
sivu 95.

Purppuranvärinen varo

Purppuranvärinen valo
varoittaa käyttäjää, kun laite
on lähellä
ylikuumenemiskynnystä.

Runko ylikuumenee

Tilassa ACPI S0
(käynnissä), kun rungon
lämpötila on > kohdepisteen
enimmäisarvo, joka on
määritelty
turvallisuusasetuksissa
kohdassa Taulukko D.1
Sallittu enimmäislämpötila,
sivu 95.

Violetti nopeasti vilkkuva valo

Laitteen LED-valo vilkkuu
horrostila- ja
sammutusprosessin aikana.

Runko ylikuumentunut

Tilassa ACPI S4
(horrostila) ja ACPI S5
(pois päältä -tila), kun
virtapainiketta I painetaan.

Purppuranvärinen valo
vilkkuu 5 sekunnin ajan.

Laitteen LED-valo vilkkuu, ja
laite jää ACPI S4(horrostila) tai ACPI S5
(pois päältä -tila) -tilaan.
Laite käynnistyy ja
on
toimintakunnossa
jopa 9 minuuttia,
jos lämpötila ei
laske
turvallisuusasetuksissa kohdassa
Taulukko D.1
Sallittu
enimmäislämpötila, sivu 95
määritetyn
kohdepisteen
enimmäisarvon alle
9 minuutin aikana.

Akkuyksikköjen alhainen
varaustaso

i.

94

Tilassa ACPI S4
(horrostila) ja S5 (pois
päältä -tila), kun
virtapainikettaI painetaan
1.

Virtajohtoaei ole
kytketty, ja

2.

akun varaus on
kriittisellä tasolla tai
alittaa sen.

Sininen valo vilkkuu nopeasti
5 sekunnin ajan.

Tai kytkinporttiin on määritetty virtapainiketoiminto.
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Liite D

Sallittu enimmäislämpötila

Taulukko D.1 Sallittu enimmäislämpötila

Tobii Dynavox I-Series+-laitteen ulkoisten, kosketukselle alttiiden metallipintojen
sallittu enimmäislämpötila

Enimmäislämpötila
℃/℉
Kannettava-tila

Kiinnitetyn tilan lämpötilaraja-arvo:

Kiinnitetty-tila
55/131

Sallittu ulkopintojen lämpötila
Sallittu ulkopintojen lämpötila alueella, johon ei todennäköisesti kosketa. Alueen sijainti on
kohdassa Kuva D.1 Lämpötilan raja-alue, sivu 95 määritellyssä paikassa 1.
Kannettavan tilan lämpötilaraja-arvo:

60/140
43/109

Sallittu ulkopintojen lämpötila
Sallittu ulkopintojen lämpötila alueella, johon ei todennäköisesti kosketa. Alueen sijainti on
kohdassa Kuva D.1 Lämpötilan raja-alue, sivu 95 määritellyssä paikassa 1.

46/115

Kuva D.1 Lämpötilan raja-alue
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Liite E
E1

Tekniset tiedot

Vakio Tobii Dynavox I-Series+

Vakio
Tyyppi/malli
Näyttö

Tobii Dynavox I–12+

Tobii Dynavox I–15+

I–12+ ETR

I–15+ ETR

12,1″, kuvasuhde: 4:3, LED-taustavalo,

15,0″, kuvasuhde: 4:3, LED-taustavalo

valkoluminanssi 500 cd/m2

valkoluminanssi 400 cd/m2

Näytön erottelukyky
Kosketuspaneeli
Mitat (L × K × S)
Paino

1024 × 768 kuvapistettä (XGA)
Projektiivinen kapasitiivinen kosketusnäyttö (PCT) Gorilla®-lasilla, 10 pisteen
monikosketus
30,7 × 27,4 × 10,5 cm

36,9 × 32,6 × 11,2 cm

12,1 × 10,8 × 4,1 tuumaa

14,5 × 12,8 × 4,4 tuumaa

2,8 kg

3,8 kg

6,2 paunaa

8,4 paunaa

Kaiuttimet

2 × 3 W kotelokaiuttimet

Mikrofoni

1 × analoginen mikrofoni

Suoritin
RAM

Intel® Celeron -neliydinprosessori J1900 (2M Cache, 2 Ghz)
4 Gt:n DDR3

Käyttöjärjestelmä

Microsoft Windows 8.1 tai Windows 10

Kiintolevyasema

2,5″ SSD, vähintään 120 Gt

SD-muistikortti

MicroSD-kortti 32 Gt
1 × liitin tyypin A HDMI 1.3 -kaapelille
2 × USB 2.0 (virtaraja = 1 000 mA)
1 × USB 2.0 (virtaraja = 1 500 mA)

Liitännät

1 × RJ45 100/1000 Mbps (Ethernet)
2 × 3,5 mm:n kytkinliitäntä (monopistokkeen kosketin: holkki = maa, kärki =
signaali)
1 × 3,5 mm:n” kuulokeliitin (stereo) liitintunnistuksella
1 × 24 VDC, 2,5" / 5,5 mm (virtaliitin)

Painikkeet

1 × Virtapainike
1 × äänen voimistamispainike
1 × äänen hiljentämispainike
1 × valikko
2 × ohjelmoitava

WLAN (valinnainen)
Bluetooth® (valinnainen)

IEEE 802.11 b/g/n kaksoisantennijärjestelmä
Bluetooth® 3.0+HS
Viestintään mobiililaitteilla

Infrapunakaukosäädin
(ympäristönhallintalaite)

GEWA:n ohjelmoitava infrapunakaukosäädin (ympäristönhallintalaite),
19 – 455 kHz, 940 nm, yhteensopiva useiden kaukosäädinmallien kanssa
Lepoasento: 1 × infrapunasuodatinikkuna, jossa 1 × infapunavastaanotinanturi, 3
× infrapunalähetysdiodi ja 1 × punainen LED-merkkivalo
Pystyasento: 1 × infrapunasuodatinikkuna, jossa 4 × infrapunalähetysdiodia
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Vakio

Tobii Dynavox I–12+

Tobii Dynavox I–15+

I–12+ ETR

I–15+ ETR

Tyyppi/malli
Kamera

Käyttäjän kamera (takana) 5 MP AF (automaattinen tarkennus)
Verkkokamera (edessä) 2 MP FF (kiinteä tarkennus)

Eye Tracker -katseenseuranta

Tobii IS20 -moduuliiii
Tobii IS4 -moduuliiv

Akun

kestoi

~9 h

Akun latautumisaika

~9,5/8ii h
Enintään 5,4 h (0-100 %)

Akun säilytysaika

Enintään 6 kuukautta ≥ 40 %:n varauksella

Pöytäteline

Sisäänrakennettu

Tuetut asennusjärjestelmät

Tobii Dynavox QR-sovitinlevy Daessylle ja REHAdaptille

Virtalähde

Adapter Technology Co. Ltd, ATM065-A240
Tulo: Universaali, 100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz
Lähtö: +24 VDC / 0~2,71 A

IP-luokka

IP 43 (I/O-suojilla)

i.

Sisätiloissa jatkuvassa yhteydessä ja tarvittaessa Gaze Interaction toiminnon kanssa. ~24 tuntia optimoidussa virrankäyttötilassa.

ii.

9,5 tuntia ilman Eye tracker -katseenseurannan aktivointia, 8 tuntia Eye tracker -katseenseurannan ollessa aktivoituna

iii.

Yksikkönumerolle: 12003611 tai 12003612

iv.

Yksikkönumerolle: 12003613 tai 12003630

E2

Akkuyksikkö

Nimike

Tiedot

Akkuteknologia

Ladattava, kaasumanometrillä
varustettu akkuyksikkö (SMBus v1.1
-jakopinta)

Solu

6 × Panasonic NCR18650 (3S2P)

Akkuyksikön teho

62,64 Wh

Nimellisjännite

10,8 V

Latautumisaika

Enintään 5,4 h

Lataus 0—100 %

Elinkaari

500 kierrosta

Vähintään 75 % alkutehosta jäljellä

Sallittu käyttölämpötila

0–45 ℃, 45–85 % RH

Lataustila

-20–60 ℃, 45–85 % RH

Purkaustila

-20–35 ℃, 45–85 % RH

1 vuosi

-20–40 ℃, 45–85 % RH

6 kuukautta

-20–45 ℃, 45–85 % RH

1 kuukausi

-20–50 ℃, 45–85 % RH

1 viikko

Säilytyslämpötila

Säilytysaikai

i.

Enintään 6 kuukautta ≥ 40 %:n
varauksella

Huomautus

Alkuteho, uusi akkuyksikkö

Älä säilytä kauan
akkuyksikköjä, joiden
varaustaso on alle 40 %

Akkuja ei saa säilyttää laitteessa
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E3

Eye Tracker -katseenseuranta

Tekniset tiedot

Tobii IS20 -moduuli

Tobii IS4 -moduuli

40 - 90 cm
16 - 35 tuumaa

45 - 85 cm
18 - 33 tuumaa

50 × 36 cm
20 × 14 tuumaa

35 × 30 cm
13,8 × 11,8 tuumaa

45 - 85 cm
17,7 - 33,5 tuumaa

45 - 85 cm
17,7 - 33,5 tuumaa

27 × 23 — 52 × 44 cm
10,6 × 9,1 — 20,5 × 17,3 tuumaa

20 × 15 — 35 × 30 cm
7,9 × 5,9 — 13,8 × 11,8 tuumaa

Seurantalaatikon syvyys

40 cm
15,7 tuumaa

35 cm
13,8 tuumaa

Katseen datataajuus

30 Hz

60 Hz

ei käytössä

> 99 %

Interaction > 30 Hz

ei käytössä

98 % 95 prosentille väestöstä2

Raakadatan suurin kuvataajuus

ei käytössä

90% 95 prosentille väestöstä2

95 prosenttia väestöstä2

ei käytössä

<1,9°

90 prosenttia väestöstä2

ei käytössä

<1,7°

80 prosenttia väestöstä2

ei käytössä

<1,3°

väestöstä2

ei käytössä

<1,0°

<0,4°

<0,3°

95 prosenttia väestöstä2

ei käytössä

<0,4°

90 prosenttia

väestöstä2

ei käytössä

<0,3°

80 prosenttia

väestöstä2

ei käytössä

<0,25°

65 prosenttia väestöstä2

ei käytössä

<0,2°

<0,4°

<0,1°

30 cm/s (11,8 tuumaa/s)

40 cm/s (15,7 tuumaa/s)

Katsedata

ei käytössä

10 cm/s (3,9 tuumaa/s)

Suurin pään kallistus

ei käytössä

> 20°

Suurin kääntymä, kulma

ei käytössä

25°

Näkyvyys

ei käytössä

Välkkyminen

ei käytössä

Toimintaetäisyys
Pään liikkeen vapaus1
@ 70 cm / 27,5 tuumaa
(leveys x korkeus)
Sijoittaminen
Etäisyys (näytöstä)
Seurantalaatikon koko (leveys ×
korkeus)

Käyttäjän kalibrointi
(aiemmin seurannan vakaus)
Havaitse Gaze

Katseen tarkkuus

65 prosenttia
Ihanteellinen3

Katseen täsmällisyys

Ihanteellinen3
Suurin pään liikkeen nopeus
Silmän sijainti

Datavirta ja datataajuus
Katseen viive

ei käytössä

25 ms

Katseen palautuminen

ei käytössä

100 ms

Matalan resoluution virta

ei käytössä

640×480 @30 Hz
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Tekniset tiedot

Tobii IS20 -moduuli

Tobii IS4 -moduuli

Kiinnitys

Sisäinen

Sisäinen

Virtalähde

Sisäinen

Sisäinen

1.

Pään liikkeen vapaus kuvaa seurantalaitteen edessä olevaa tilaa, jossa ainakin toisen käyttäjän silmän on oltava. Arvot on määritetty samassa tasossa /
kohtisuoraan näytön pinnasta olettaen, että katseenseurantalaite on 20 asteen kulmassa näyttöön nähden.

2.

Annetut tarkkuusasteet ja täsmällisyys tietyllä prosenttiosuudella väestöstä perustuvat laajoihin testeihin, joissa on ollut mukana koko väestön edustajia.
Olemme tehneet satojatuhansia diagnostiikkakuvia ja testanneet noin 800 henkilöä, joilla on ollut esimerkiksi erilaisia sairauksia, erilainen näkö tai
etninen tausta, silmien ympärillä likaa, tahroja tai jälkiä tai silmät, jotka eivät tarkenna. Testit ovat tuottaneet vakaamman ja tehokkaamman
katseenseurantakokemuksen ja todellisemman kuvan siitä, mitä oikea suorituskyky on koko väestössä, eikä pelkästään matemaattisesti
”ihanteellisessa” ennusteessa.

3.

”Ihanteelliset” asteet ovat aiempia tarkkuuden ja täsmällisyyden mittausstandardeja, joita on saatu aiemmin Tobiilta ja nykyisin kaikilta katseenseurantaalan kilpailijoilta. ”Ihanteelliset” numerot ovat hyödyllisiä verrattaessa laatua ja suorituskykyä yleisellä tasolla, mutta niitä ei voi käyttää todellisessa
käytössä samalla tavalla kuin kvantitatiivista tarkkuusastetta ja täsmällisyyttä tietyllä prosenttiosuudella koko väestöstä, jotka perustuvat laajoihin
testeihin, joissa on ollut mukana koko väestön edustajia.
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Liite F

Hyväksytyt lisävarusteet

Kuvaus

Malli

Tobii Dynavox Osanro

Tobii Dynavox I-Series+-verkkolaite
(virtalähde)

AdapterTech ATM065–A240

12002664

Akkuyksikkö

TISB1

12004072

Lisätietoja uusimmista hyväksytyistä Tobii Dynavox-lisävarusteista saa verkkosivustosta www.tobiidynavox.com tai paikalliselta
Tobii Dynavox -jälleenmyyjältä.
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Copyright ©Tobii AB (publ). Kuvaukset ja tiedot eivät välttämättä koske kaikilla paikallisilla myyntialueilla saatavilla olevia tuotteita ja palveluita. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tukea Tobii Dynavox -laitteellesi
Online-tuki
Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Online-tukisivut sijaitsevat osoitteessa www.
TobiiDynavox.com tai www.myTobiiDynavox.com.

Ota yhteyttä myyntiedustajaan tai jälleenmyyjään
Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -myyntiedustajan tai valtuutetun jälleenmyyjän asiakastukeen. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten
ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Lisätietoja on osoitteessa www.TobiiDynavox.com/contact

