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Den här handboken är avsedd att hjälpa dig 
att installera och börja använda MyTobii P10.

MyTobii P10 kan användas tillsammans med 
en mängd olika fästen. Daessy-fästsystemet 
(Se *) fästs i den nedre delen av P10-skärmen 
och kräver särskilda distansbrickor. Ergotron-
fästsystemet fästs i den övre delen av 
P10-skärmen.

Montering av Ergotron-fästet

1. Först måste du skruva fast bordsfästet för 
det Ergotron-fäste som kan levereras som 
tillbehör med MyTobii. Kontrollera att 
bordsfästet sitter säkert på ett bord som 
håller för vikten hos P10-skärmen, också 
när fästets arm dragits ut.
(se A)

2. Sätt fast fästets andra del och dra åt med 
en insexnyckel.
(se B)

3. Lägg försiktigt ned P10-skärmen på en yta 
som inte repar skärmen. Fäst armen för 
Ergotron-fästet med hjälp av de fyra 
plastskruvarna, som du fäster korsvis. 
Fjädern ska vara vänd mot P10-skärmens 
undersida. (se C)

4. Lyft försiktigt upp P10-skärmen med 
fästarmen och sätt fast den i resten av 
fästsystemet. (se D)

Slå på MyTobii P10

1. Sätt i nätsladden på undersidan av 
P10-skärmen och sedan i vägguttaget.

2. Slå på skärmen genom att trycka på 
knappen på framsidan. Du stänger av 
P10-skärmen genom att gå från 
MyTobii-programvaran till Aktivitetsfältet i 
Windows och sedan välja: Start-menyn/
Stäng av.

3. Du kan justera volymen genom att trycka 
på knapparna längst upp på baksidan av 
skärmen.

Installation – steg för steg
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1. Öppna Inställning-menyn på 
MyTobii-skrivbordet. Detta kan du göra 
genom att peka på den blå menylisten i 
överkant av skärmen eller i det undre högra 
hörnet av skärmen och välja menyknappen 
Inställningar som visas på skärmen. 
(se F)

3. Stäng Track Status-fönstret genom att 
peka i det övre högra hörnet av fönstret 
eller genom att klicka på knappen Track 
Status i menyn Inställningar.

4. Öppna menyn Kalibrering. Kalibreringen 
startar direkt.

5. När kalibreringen slutförts stänger du 
menyn Inställningar. Du har åter hamnat 
på MyTobii-skrivbordet (se nästa avsnitt).

Om kalibreringen misslyckades försöker 
du en gång till. Om den misslyckas en 
gång till, öppnar du menyn Avancerade 
inställningar (den här menyn kan inte nås 
med ögonstyrning).

Obs! I menyn Inställningar kan du välja 
vilken typ av manövermetod som ska 
användas (autoklick, blinkklick, knapp). 
Prova först att använda autoklick med 
standardfördröjning (ung. 1000 ms) i 
minst 5 minuter. Detta är ofta den enklaste 
formen av ögonstyrning och det är bäst att 
prova denna metod först innan den 
utesluts.

2. Välj Track status på menyn 
Inställningar. 
Ett fönster öppnas och visar om 
användarens ögon kan registreras av 
systemet. Den gula triangeln överst i Track 
Status-fönstret ska visas i mitten, vilket 
visar att användaren befi nner sig på ett 
idealiskt avstånd för ögonstyrning. De två 
vita cirklar som representerar användarens 
ögon ska vara så nära mitten av rutan som 
möjligt. Statusfältet i fönstrets underkant 
växlar till grön färg om användarens ögon 
kan spåras av enheten. 

 Om användaren endast använder ett öga, 
kan du behöva ändra inställningarna på 
menyn Avancerade inställningar.
(se G)

Om avståndsmätaren inte visas när du 
öppnar fönstret Track Status klickar du på 
den lilla gröna romben i det övre högra 
hörnet av Track Status-fönstret.
(se H)
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Om kalibreringen misslyckades, 
öppnar du Avancerade inställningar.

1. Välj Kalibrering (till vänster på skärmen). 
(Se I)

2. I den här menyn kan du byta färger, 
stimulustyp och aktivt öga för kalibrering-
en. Mer information fi nns i handboken.

3. Välj Kalibrera en gång till.

4. Om kalibreringen lyckades stänger du 
Avancerade inställningar och sedan också 
menyn Inställningar så att du kommer 
tillbaka till MyTobii-skrivbordet.

5. Om kalibreringen inte lyckades den här 
gången heller kan du behöva justera 
kalibreringsarean. Mer information om den 
här funktionen fi nns i handboken, men du 
kan också kontakta din MyTobii-represen-
tant eller teknisk support.

Obs! I den här menyn kan du också byta 
kalibreringsstimulit från en punkt till en bild 
och du kan också ändra storlek och hastighet 
för stimulusbilden.
 
Så här bestämmer du en lämplig storlek 
för ögonstyrning:
För att kunna hitta en lämplig rutnätsstorlek 
för en ny användare väljer du Gaze Evaluator 
på menyn Grundläggande inställningar. 
Denna dialogruta kan endast användas med 
ett USB-tangentbord inkopplat till MyTobii 
P10, vilket gör att du har kontroll över vilka 
rutnätsstorlekar användaren får tillgång till. 
Bestäm sedan lämpliga rutnäts- och knapp-
storlekar genom att välja Grid Evaluator.

Grid Evaluator:

1. Koppla in ditt USB-tangentbord.

2. Öppna Grid Evaluator. (Se J)

3. Välj 3: Grid Size Test

4. Ett rutnät med 2x1 rutor öppnas. Be 
användaren att först titta i den ena rutan 
och sedan i den andra. Du märker när 
användaren har valt en knapp eftersom 
den byter färg till mörkgrå varje gång den 
väljs.

Avancerade inställningar
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5.  Byt till nästa rutnätsstorlek med hjälp av 
högerpilen på tangentbordet.

6.  När du har hittat en lämplig rutnätsstorlek 
trycker du på ESC på tangentbordet.

7.  Nu vet du vilken rutnätsstorlek som passar 
den här användaren. Då kan du gå över till 
kommunikationsprogramvaran och välja 
ett layoutexempel som överensstämmer 
med denna storlek.

Du hittar mer information i handboken för 
MyTobii P10, i övriga snabbguider för P10 
eller genom att kontakta teknisk support.

Gå med i användargruppen för MyTobii, en 
virtuell mötesplats för alla MyTobii-användare. 
Här hittar du information och kan ställa frågor 
och dela idéer med människor över hela 
världen. 

Besök www.mytobiicommunity.com
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