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Komme i gang



Denne håndboken skal hjelpe deg med å 
sette opp og begynne å bruke MyTobii P10.

MyTobii P10 kan festes med en rekke ulike 
monteringssystemer. Monteringssystemet 
Daessy (se*) festes til den nederste delen av 
P10, og krever avstandsstykker. Monterings-
systemet Ergotron festes til den øverste delen 
av P10.

Feste monteringssystemet Ergotron

1. Du må først feste sokkelen til 
Ergotron-bordfestet som følger med MyTo-
bii. Sørg for å feste sokkelen skikkelig på 
et bord som tåler vekten av P10 selv med 
utstrakt monteringsarm.
(Se A.)

2. Fest den andre komponenten i 
monteringssystemet, og trekk til med seks-
kantnøkkelen.
(Se B.)

3. Legg P10 forsiktig med forsiden ned på en 
overfl ate som ikke vil lage riper i skjermen. 
Fest armen til Ergotron-bordfestet ved å 
plassere de fi re plastskruene først i de 
motsatte hjørnene. Fjæren må vende 
nedover undersiden av P10. (Se C.)

4. Løft forsiktig opp P10 med 
monteringsarmen, og fest den til resten av 
monteringssystemet. (Se D.)

Slå på MyTobii P10

1. Stikk strømledningen inn i P10 på 
undersiden, og koble den til.

2. Trykk knappen foran på P10 for å slå på 
maskinen. Slå av P10 ved å avslutte 
MyTobii-programmet, og deretter velger 
du Start og Slå av på oppgavelinjen i 
Windows.

3. Trykk knappene øverst bak på maskinen 
for å justere volumet.

Oppsett – trinn for trinn
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1. På skrivebordet i MyTobii velger du menyen 
Innstillinger. Det kan du gjøre ved å 
trykke nederst i høyre hjørne på skjermen 
og velge knappen Systemmeny som vises 
på skjermen. 
(Se F.)

3. Lukk boksen Sporingsstatus ved å trykke 
øverst til høyre i vinduet for å lukke det, 
eller ved å klikke Sporingsstatus på 
menyen Standardinnstillinger.

4. Velg menyen Kalibrer. Den starter med én 
gang.

5. Når kalibreringen er fullført, lukker du 
menyen Standardinnstillinger. Du er nå 
tilbake på skrivebordet i MyTobii (se neste 
avsnitt).

Hvis kalibreringen mislykkes, prøver du én 
gang til. Hvis den mislykkes igjen, velger 
du Avanserte innstillinger (denne 
menyen er ikke tilgjengelig for øyestyring).

Obs! På menyen Standardinnstillinger 
kan du velge tilgangstype (dvele, blunking 
eller bryter). Vanligvis kan du forsøke å 
dvele på standard dveleinnstilling (ca. 
1000 millisekund) i minst 5 minutter! 
Dette er ofte den enkleste modusen for 
øyestyring, og det er lurt å prøve denne 
først før du utelukker den som et alternativ.

2. På menyen Standardinnstillinger velger 
du Sporingsstatus. 
Det vises et vindu som angir om brukerens 
øyne registreres av systemet. Den gule 
trekanten øverst på boksen Sporings-
status skal være i midten, og viser dermed 
at brukeren har riktig avstand for øyesty-
ring. To hvite sirkler representerer 
brukerens øyne, og skal være plassert 
mest mulig midt i boksen. Et indikatorfelt 
nederst i boksen Sporingsstatus blir grønt 
hvis den kan spore brukerens øyne. 

 Hvis brukeren benytter bare ett øye, kan 
det hende du må foreta justeringer på 
menyen Avanserte innstillinger.
(Se G.)

Hvis avstandsmåleren ikke vises når du 
åpner boksen Sporingsstatus, klikker du 
den lille, grønne fi guren øverst til høyre i 
boksen.
(Se H.)

 

Kalibrering – trinn for trinn
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Hvis kalibreringen mislykkes,
åpner du Avanserte innstillinger

1. Velg Kalibrering (på venstre side av 
skjermen). (Se I.)

2. På denne menyen kan du endre farger, 
stimulustype og aktivt øye for kalibrering. 
Se i håndboken hvis du vil vite mer.

3. Velg Kalibrer igjen.

4. Hvis kalibreringen var vellykket, lukker du 
Avanserte innstillinger og deretter 
Standardinnstillinger slik at du kommer 
tilbake til skrivebordet i MyTobii.

5. Hvis kalibreringen fremdeles var mislykket, 
kan det hende du må justere kalibrerings-
området. Se i håndboken, kontakt 
nærmeste MyTobii-forhandler eller 
kundestøtte hvis du ikke vet hvordan du 
skal bruke denne funksjonen.

Obs! På denne menyen kan du dessuten 
endre kalibreringsstimulusen fra punkt til 
bilde, og du kan endre størrelsen og 
hastigheten til stimulusen.
 
Slik fastsetter du riktig knappestørrelse 
for øyestyring
Når du skal fastsette riktig feltstørrelse for en 
ny bruker, velger du Gaze Evaluator fra 
menyen Standardinnstillinger. Et USB-tasta-
tur må være koblet til MyTobii P10 slik at du får 
kontroll over hvilke feltstørrelser brukeren har 
tilgang til. Velg Gaze Evaluator for å få tilgang 
til riktig felt- og knappestørrelse.

Gaze Evaluator:

1. Koble til et USB-tastatur.

2. Åpne Gaze Evaluator. (Se J.)

3. Velg alternativ 3, Test av feltstørrelse.

4. Det åpnes et 2x1 rutenett åpnes automa-
tisk. Be brukeren se på først det ene 
elementet og deretter det andre. Du vet at 
brukeren har valgt en knapp siden 
knappefargen endres til mørkegrå når den 
velges.

5.  Flytt til neste feltstørrelse ved hjelp av 
høyre piltast på tastaturet.

Avanserte innstillinger
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6.  Når du har funnet riktig feltstørrelse, 
trykker du Esc på tastaturet.

7.  Nå vet du hvilken feltstørrelse som passer 
for brukeren! Du kan åpne kommunika-
sjonsprogrammet og velge et eksem-
peloppsett som tilsvarer den størrelsen.

Trenger du mer hjelp, kan du se i håndboken 
for MyTobii P10, i andre hurtighåndbøker for 
P10 og/eller kontakte kundestøtte.

Bli med i MyTobii Community, et virtuelt 
møtested for alle MyTobii-brukere. Finn 
informasjon, still spørsmål og del tanker og 
meninger med mennesker fra hele verden. 

Besøk www.mytobiicommunity.com
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