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Denne vejledning skal hjælpe dig med at 
opstille og begynde at bruge MyTobii P10.

MyTobii P10 kan anvendes med fl ere 
forskellige monteringssystemer. Daessy-
monteringssystemet (se*) fastgøres til den 
nederste del af P10 og kræver afstandsstyk-
ker. Ergotron-monteringssystemet fastgøres 
til den øverste del af P10.

Fastgørelse af Ergotron-stativet

1. Underdelen af Ergotron-bordstativet, som 
leveres med MyTobii, skal monteres først. 
Sørg for, at underdelen er sikkert monteret 
på et bord, som kan bære vægten af P10, 
selv når monteringsarmen er forlænget.
(se A)

2. Montér stativets anden del og tilspænd 
den med en unbrakonøgle.
(se B)

3. Anbring forsigtigt P10 nedad på en 
overfl ade, der ikke ridser skærmen. Brug 
de fi re plastikskruer til at montere 
Ergotron-bordstativets arm ved først at 
placere dem i modsatte hjørner. Fjederen 
skal vende mod undersiden af P10. (se C)

4. Løft forsigtigt P10 og monteringsarmen 
op, og fastgør den til resten af 
monteringssystemet. (se D)

Sådan tænder du for MyTobii P10

1. Sæt netledningen ind i bunden af P10 og 
tilslut den.

2. Tryk på den forreste knap på P10 for at 
tænde for enheden. Sluk for P10 ved at 
afslutte MyTobii-softwaren og vælge 
Startmenu/Luk i proceslinjen i Windows.

3. Tryk på knapperne, der sidder øverst bag 
på enheden for at justere lydstyrken.
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1. På skrivebordet i MyTobii skal du gå til 
menuen Indstillinger. Du kan gøre dette 
ved at røre nederste højre hjørne af 
skærmen og vælge knappen Indstillinger, 
som vises på skærmen. 
(se F)

3. Luk dialogboksen Spor Status ved at 
berøre øverste højre hjørne af vinduet for 
at lukke det eller ved at klikke på knappen 
Spor Status i menuen Indstillinger.

4. Gå til menuen Kalibrering. Den starter 
med det samme.

5. Når kalibreringen er færdig, skal du lukke 
menuen Indstillinger. Du befi nder dig nu 
på MyTobii-skrivebordet (se næste afsnit).

Hvis kalibreringen mislykkedes, skal du 
prøve igen. Hvis den mislykkes igen, skal 
du gå til Avancerede indstillinger (der 
er ikke adgang til denne menu med 
øjenstyring).

Bemærk! I menuen Indstillinger kan du 
vælge adgangsmetode (dvæle, blink, 
knap). Almindeligvis skal du prøve dvæle 
med standardindstillingen for dvæle (ca. 
1000 msek.) i mindst 5 minutter! Det er 
ofte den nemmeste metode til øjenstyring, 
og det er bedst at afprøve den, inden 
muligheden udelukkes.

2. I menuen Indstillinger skal du vælge 
Spor Status. 
Der vises et vindue, som angiver, om 
brugerens øjne registreres af systemet. 
Den gule trekant øverst i dialogboksen 
Spor Status bør være i midten. Det viser, at 
brugeren sidder i en passende afstand til 
øjenstyring. De to hvide cirkler, der 
repræsenterer brugerens øjne, bør være 
så tæt på midten af dialogboksen som 
muligt. En indikatorlinje nederst i 
dialogboksen Spor Status bliver grøn, 
hvis den kan spore brugerens øjne. 

 Hvis brugeren kun bruger det ene øje, kan 
det være nødvendigt at foretage justerin-
ger i menuen Avancerede indstillinger.
(se G)

Hvis afstandsmåleren ikke vises, når du 
åbner dialogboksen Spor Status, skal du 
klikke på den lille grønne diamant i øverste 
højre hjørne af dialogboksen Spor Status.
(se H)
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Hvis kalibreringen mislykkedes, skal 
du åbne Avancerede indstillinger.

1. Vælg Kalibrering (i venstre side af 
skærmen). (Se I)

2. In denne menu kan du ændre farver, 
stimulustype og aktivt øje til kalibrering. Se 
i brugervejledningen, hvis du har brug for 
fl ere oplysninger.

3. Vælg Kalibrer igen.

4. Hvis kalibreringen lykkedes, skal du lukke 
”Avancerede indstillinger” og lukke 
menuen ”Indstillinger”, indtil du er på 
MyTobii-skrivebordet.

5. Hvis kalibreringen stadig ikke lykkes, skal 
du måske justere Kalibreringsområdet. Se 
i brugervejledningen eller kontakt din 
MyTobii-repræsentant eller Teknisk 
Support, hvis du ikke kender denne 
funktion.

Bemærk! I denne menu kan du også ændre 
kalibreringsstimulussen fra et punkt til et 
billede samt ændre stimulussens størrelse 
og hastighed.
 
Sådan fastlægges den hensigtsmæs-
sige knapstørrelse til Øjenstyring:
For at fastlægge den hensigtsmæssige 
gitterstørrelse til en ny bruger skal du vælge 
”Gaze Evaluator” i menuen Grundlæggende 
indstillinger. Dette kan kun gøres, hvis der er 
tilsluttet et USB-tastatur til MyTobii P10, så du 
har kontrol over, hvilke gitterstørrelser 
brugeren har adgang til. For at vurdere den 
hensigtsmæssige gitter- og knapstørrelse 
skal du vælge ”Gitterevaluator”.

Gitterevaluator:

1. Sæt dit USB-tastatur til.

2. Åbn Gitterevalutator. (Se J)

3. Vælg nr. 3 ”Test af gitterstørrelse”

4. Et gitter på 2x1 åbnes automatisk. Instruér 
brugeren i først at se på det ene element 
og derefter på det andet. Du ved, om 
brugeren har valgt en knap, hvis den skifter 
til en mørkegrå farve, når den vælges.

Avancerede indstillinger
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5.  Flyt til næste gitterstørrelse med højre 
piletast på dit tastatur.

6.  Når du har fundet den rette gitterstørrelse, 
skal du trykke på ESC på tastaturet.

7.  Nu ved du, hvilken gitterstørrelse der 
passer til brugeren! Du kan gå ind i din 
kommunikationssoftware og vælge et 
layout, der passer til størrelsen.

For at få yderligere hjælp bedes du læse i 
brugervejledningen til MyTobii P10, anden 
P10-dokumentation og/eller kontakte Teknisk 
Support.

Meld dig ind i MyTobii-gruppen, et virtuelt 
mødested for alle brugere af MyTobii. Her kan 
du fi nde oplysninger, stille spørgsmål og dele 
ideer med folk fra hele verden. 

Besøg www.mytobiicommunity.com
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