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 Indledning
Tak, fordi du har købt en Tobii PCEye-enhed fra Tobii Technology!
Læs denne vejledning grundigt igennem, så du får mest muligt ud af dette produkt.

Denne brugervejledning dækker:

•	 PCEye-enheden og dens anvendelse.
•	 Programmet Tobii Eye Control Suite (til aktivering af øjenstyring på din pc).

1.1 Tilsigtet brug
Tobii PCEye-modulet er en enhed til øjenstyring, der er fremstillet til at kunne fastgøres 
på en almindelig pc-skærm ved hjælp af det medfølgende beslag. Med PCEye-enheden 
kan du ved hjælp af øjenstyring betjene computeren med stor nøjagtighed uanset briller, 
kontaktlinser, øjenfarve eller belysningsforhold. Du kan med andre ord styre din com-
puter med øjnene. Musemarkøren styrer du ved at se på skærmen, og du klikker ved at 
blinke, dvæle – dvs. stirre på skærmen i et vist tidsrum – eller bruge en kontakt.

Når PCEye-enheden bruges sammen med kommunikationssoftware, kan ACC-brugere 
(Augmentative and Alternative Communication) udnytte deres potentiale optimalt ved 
hjælp af øjenstyring. Ved hjælp af øjenstyring på PCEye-enheden kan brugeren kommu-
nikere via tekst eller symboler, så der genereres tale, der er enten syntetisk (computer-
stemme) eller digital (optaget stemme), og som anvendes ved ansigt til ansigt-kommuni-
kation. Brugeren har også mulighed for at kommunikere via e-mail, sms-beskeder og chat 
og får dermed både frihed og fleksibilitet til at skrive og redigere dokumenter, surfe på 
internettet eller spille musik og spil. Hvis modulet bruges sammen med kommunikations-
software og en enhed til omverdenskontrol kan brugere også anvende PCEye-enhedens 
øjenstyringsfunktion til at styre et tv, en dvd-afspiller og andre husholdningsapparater via 
infrarød fjernbetjening.

Ved anvendelse sammen med kommunikationssoftware er PCEye-enheden tiltænkt som 
en supplerende kommunikationsløsning, ikke som brugerens eneste kommunikations-
middel. Til alle personer, der bruger en højteknologisk AAC-enhed, anbefaler vi at bruge 
lav- og ikke-teknologiske AAC-løsninger som supplerende kommunikationsmetoder, da 
dette giver det bedste resultat.
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1.2 Pakkens indhold
Pakken til PCEye-enheden indeholder følgende dele:

•	 En Tobii PCEye-enhed
•	 En bæretaske til Tobii PCEye-enheden
•	 Monteringsbeslag til Tobii PCEye-enheden
•	 En adapter
•	 Et mini-USB-kabel
•	 En Torx T20-nøgle (skruetrækker)
•	 6 Torx-skruer (4 M4 med fladt hoved og 2 almindelige M4-skruer)
•	 En installations-cd

 - Tobii Eye Control Suite
 - Installationsvejledningen til Tobii PCEye
 - Konfigurationsvejledningen til Tobii PCEye
 - Tobii Communicator (prøveversion)

•	 Denne brugervejledning til Tobii PCEye
•	 En monteringsvejledning til Tobii PCEye (med en lineal)
•	 Ekstra monteringssæt (hvis hullerne til VESA-montering på skærmen er forsæn-

kede)
 - 4 lange M4 Torx-skruer med fladt hoved
 - 4 afstandsstykker 

Anvend kun de dele, der følger med i PCEye-pakken, dele der er beskrevet i produktdo-
kumentationen eller andet godkendt Tobii-tilbehør sammen med Tobii PCEye-enheden.

1.3 Kundesupport
Hvis du har brug for hjælp, bedes du kontakte din lokale repræsentant eller Tobiis Sup-
port. For at få hjælp hurtigst muligt skal du sørge for at have adgang til din PCEye-enhed 
og om muligt også til internettet. Du skal også kunne oplyse enhedens serienummer. Det 
finder du på bagsiden af enheden eller under Systemoplysninger under Tobii Eye 
Control-indstillinger. Se afsnittet Systemoplysninger i kapitlet Bilag.

Der findes yderligere produktoplysninger og muligheder for hjælp i Tobiis onlinecommu-
nity på www.mytobiicommunity.com og på Tobiis websted på www.tobii.com i afsnittet 
Augmentative and Alternative Communication.
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1.4 Garanti
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager enheden i brug. Garantien gælder kun, 
hvis enheden bruges i overensstemmelse med anvisningerne i brugervejledningen, og hvis 
garantiforseglingen ikke er brudt. Garantien bortfalder, hvis PCEye-enheden skilles ad.

1.5 Tredjepartstilbehør
Brugen af tredjepartsprodukter og -tilbehør sker for brugerens egen risiko, og funktions-
evnen af sådanne produkter sammen med Tobii PCEye-enheden er underlagt tredjepart-
producentens ansvar og risiko.
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 Sikkerhed
Tobii PCEye-enheden er afprøvet og fundet i overensstemmelse med alle 
specifikationer og standarder i afsnit 6.2 Bilag B: Overensstemmelsesop-
lysninger i denne vejledning og afsnit 6.3 Bilag C: Tekniske specifikatio-
ner – herunder, men ikke begrænset til, standarden for medicinske anordninger 
(Klasse1/Type B). Der findes dog alligevel nogle sikkerhedsadvarsler, du bør være 
opmærksom på for at sikre, at Tobii PCEye-enheden benyttes på en sikkerheds-
mæssig forsvarlig måde:

2.1 Monteringsadvarsel
PCEye-enheden skal monteres i henhold til anvisninger for godkendte beslag eller 
holdere (se afsnit 3 Kom godt i gang > 3.2 Montering af PCEye-enheden på din 
pc-skærm). Hvis enheden af en eller anden grund skulle falde ned og beskadige nogen 
eller noget, er hverken Tobii Technology eller virksomhedens repræsentanter imidlertid 
ansvarlige for de skader, der måtte opstå. Monteringen af PCEye-enheden foregår helt på 
brugerens eget ansvar.

2.2 Advarsel om nødsituationer
Vær opmærksom på, at Tobii PCEye-enheden som følge af den begrænsede, men mulige 
risiko for svigt ikke bør anvendes som den eneste enhed til lydkommunikation eller 
styring af eksterne enheder i nødsituationer eller i farlige eller på anden måde vigtige 
situationer. Undlad at bruge enheden til nødopkald eller banktransaktioner. Vi anbefaler, 
at man har flere måder at kommunikere på i tilfælde af en nødsituation. Banktransaktio-
ner må kun gennemføres med et system, som din bank anbefaler, og som er godkendt i 
henhold til bankens standarder.

2.3 Advarsel vedrørende infrarødt lys
Når Tobii CEye-enheden er aktiveret, udsender den pulserende infrarødt lys (IR). Visse 
medicinske anordninger er følsomme over for forstyrrelser fra infrarødt lys og/eller strå-
ling. Anvend derfor ikke PCEye-enheden i nærheden af sådanne medicinske anordninger, 
da dette kan hæmme anordningernes nøjagtighed og funktionsdygtighed.
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2.4 Epilepsiadvarsel
Visse personer med fotosensitiv epilepsi kan få epileptiske anfald eller miste bevidst-
heden, når de udsættes for visse former for almindeligt forekommende blinkende lys 
eller lysmønstre. Dette kan ske, selvom personen ikke lider af epilepsi eller aldrig har haft 
epileptiske anfald. 

Et menneske med fotosensitiv epilepsi har sandsynligvis også problemer med tv-skærme, 
visse arkadespil og blinkende fluorescerende pærer. Disse personer kan få et anfald, når 
de ser visse billeder eller mønstre på en skræm, eller når de udsættes for lyskilderne fra 
en øjenstyringsenhed. Det anslås, at ca. 3-5 % af de mennesker, der har epilepsi, lider 
af den form for fotosensitiv epilepsi. Mange, der lider af fotosensitiv epilepsi, oplever en 
"aura" eller underlig fornemmelse, lige før anfaldet opstår. Hvis du føler dig underligt 
tilpas under brug, skal du flytte øjnene væk fra skærmen.

2.5 Elektricitetsadvarsel
Undlad at åbne PCEye-enhedens hus, da du derved risikerer at udsætte dig selv for livs-
farlig elektrisk spænding. Enheden indeholder ingen dele, som skal vedligeholdes.

2.6 Advarsel vedrørende magnetfelter
PCEye-monteringsbeslagene indeholder magneter. Magnetiske felter kan interferere 
med pacemakeres og implanterede cardioverter-defibrillatorers funktionsevne. Der bør 
derfor opretholdes en minimumsafstand på 15 centimeter mellem eventuelle dele med 
magnetfelter og hjerteanordningen.

2.7 Børnesikkerhed
Tobii PCEye-enheden er et avanceret computersystem og et elektronisk apparat. Derfor 
består den af mange separate dele, der er samlet. Hvis et barn får fat i enheden, er der 
en risiko for, at nogle af enkeltdelene falder af. Disse dele kan udgøre en kvælningsfare 
eller udsætte barnet for andre farer.
Små børn må ikke have adgang til eller bruge enheden uden at være under opsyn af 
forælder eller værge.
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 Kom godt i gang
For at kunne aktivere øjenstyring på computeren og bruge det sammen med Tobii 
PCEye-enheden skal du først installere den nødvendige software og drivere fra den 
medfølgende cd, montere Tobii PCEye-enheden på beslaget, og sætte den forsvarligt fast 
på din skærm.

Fungerer KUN på pc'er, der kører Windows-operativsystem (Windows XP og nyere). 
Beregnet til stationære computere med en ekstern skærm. Hvis du bruger en bærbar 
computer, fungerer PCEye-enheden kun korrekt, hvis du anvender den bærbare compu-
ter som en stationær computer med en ekstern skærm.

Vær opmærksom på, at PCEye-softwaren ikke indeholder virusbeskyttelse. Sørg derfor 
for at have et virusprogram installeret på din computer, så du undgår funktionsproble-
mer.

Installér softwaren FØRST, inden du slutter PCEye-enheden til computeren.
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3.1 Enhedens dele, porte og forbindelser

Adapter USB til mini-
USB-kabel

Forside af PCEye

Stik til mini-USB-kabel

Stik til adapteren

Dæksel til IR-kamera

Monteringsbeslag

Magnetisk monteringsstabilisatorLedningsholder

Monteringshuller

Bagside af PCEye

Magnetiske 
monteringspunkter

Monteringshuller
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3.2 Installationsvejledningen til Tobii PCEye
Installationsvejledningen til Tobii PCEye hjælper dig med at komme i gang med at 
bruge øjenstyring sammen med din computer. Installationsvejledningen guider dig igen-
nem installationen af den nødvendige software til PCEye-enheden, giver dig licensoplys-
ninger og viser en kort videofilm om, hvordan PCEye-enheden monteres på compute-
ren. 

1. Sæt den medfølgende cd i computerens cd/dvd-drev. Installationsvejlednin-
gen åbnes automatisk.

2. Følg anvisningerne i installationsvejledningen, og klik på Næste for at 
fortsætte.

Når installationsvejledningen er afsluttet, skal du slukke for computeren for at 
montere beslaget til PCEye-enheden på skærmen og forbinde ledningerne mellem the 
PCEye-enheden og computeren.
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3. Skub cd'en ud, og sluk for computeren ved at vælge Luk på siden Færdiggør i 
installationsvejledningen.

3.3 Montering af PCEye-enheden på din pc-skærm
PCEye-enheden monteres bedst ved følge anvisningerne i monteringsvideoen i 
installationsvejledningen (findes også i konfigurationsvejledningen) og i den 
medfølgende monteringsvejledning til Tobii PCEye.

Monteringsbeslaget er kun kompatibelt med fladskærme, der har et VESA-monteringssy-
stem (monteringshuller på 10 cm x 10 cm). 

Sørg for, at VESA-monteringssystemet ikke tildækker ventilatoren på den skærm, som 
systemet monteres på. Hvis ventilatoren dækkes, kan skærmen overophedes, så der 
opstår forhøjet risiko for brand og brandsår. Benyt en skærm, hvor ventilatoren ikke 
tildækkes af VESA-monteringen.
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Understøtter 
VESA-montering

Understøtter IKKE 
VESA-montering
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•	 Følg anvisningerne i den medfølgende monteringsvejledning til PCEye (og 
anvisningerne fra monteringsvideoen i installationsvejledningen) for kor-
rekt montering af beslaget og PCEye-enheden på computeren.

Når du monterer beslaget på VESA-systemet på skærmen, skal du ikke spænde skruerne 
for hårdt. Spænd dem, indtil du mærker modstand. Overspænding af skruerne forbedrer 
ikke funktionaliteten, men øger derimod risikoen for brud. Skru først den ene skrue løst 
i, og skru dernæst den anden skrue løst i. Følg et X-mønster, når du skruer skruerne i. 
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Skru dernæst den tredje skrue løst, til sidst den fjerde – følg X-mønsteret. Spænd til sidst 
alle skruerne efter på samme måde (X-mønster).

Hvis hullerne til VESA-montering er forsænket på skærmen, skal du bruge det ekstra 
monteringssæt (medfølger).

•	 Montér afstandsstykkerne mellem hullerne på skærmen og monteringsbeslaget, 
for at udfylde mellemrummet.

•	 Montér beslaget på afstandsstykket ved hjælp af de lange skuer med fladt hoved 
fra det ekstra monteringssæt.

Brug kun de medfølgende skuer til at montere PCEye-enheden på VESA-beslaget på den 
pågældende skærmtype (brug kun de lange skruer i det ekstra monteringssæt, hvis du 
også bruger afstandsstykkerne på et forsænket VESA-beslag. Uden afstandsstykkerne 
risikerer du, at skuerne går for langt ind og beskadiger skærmen). 

•	 Når du har monteret PCEye-enheden korrekt, sluttet strømmen til og forbun-
det USB-kablet til computeren, skal du genstarte computeren.

•	 Konfigurationsvejledningen til PCEye starter automatisk, når computeren 
genstartes.

Hvis du ikke regner med at bruge PCEye-enheden som en bærbar øjenstyringsenhed, 
der skal flyttes mellem forskellige computere og fastgøres vha. det passende beslag, kan 
du fastgøre PCEye-enheden til monteringsbeslaget med de 2 medfølgende M4 Torx-
skruer med almindeligt hoved for bedre stabilitet (se billedet).
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3.4 Konfigurationsvejledning til Tobii PCEye
Når du genstarter computeren, efter at du har kørt installationsvejledningen til Tobii 
PCEye, fastgjort monteringsbeslaget og PCEye-enheden til din computer og tilsluttet 
strømmen og USB-kablerne, starter konfigurationsvejledningen til Tobii PCEye 
automatisk. 

Konfigurationsvejledningen hjælper dig med at komme i gang med at bruge øjenstyring på 
din computer. 

Du vil få hjælp til:
•	 Valg af skærm og skærmstørrelse
•	 Placering af øjenstyringen
•	 Montering (gense video)
•	 Kalibrering af øjenstyring
•	 Indstillinger
•	 Tobii User Experience og registrering af VIP-bruger

Følg anvisningerne på hver side i konfigurationsvejledningen, og vælg Næste for at 
gå videre til næste side i vejledningen.

Vær særligt opmærksom på siderne Skærm og Kalibrering i konfigurationsvejled-
ningen. Her skal du i begge tilfælde angive de oplysninger eller udføre de opgaver, der 
anmodes om, før du kan vælge Næste.
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På siden Skærm skal du sørge for at måle de blå streger, der udgør trekanten på 
skærmen med den lineal, der sidder i siden af monteringsvejledning til PCEye og udfylde 
tallene i de viste felter. 
Du skal IKKE forsøge at tage de faktiske mål af din computerskærm. Softwaren ekstra-
polerer målene på trekantens sider til skærmens faktiske størrelse.

Du skal foretage kalibreringen på siden Kalibrering, inden du kan gå videre til næste 
side. Følg anvisningerne, og vælg Kalibrer. Hvis du ikke foretager kalibreringen, kan du 
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ikke afslutte konfigurationsvejledningen, og øjenstyringsfunktionen vil ikke fungere 
korrekt på computeren.

•	 Vælg Udfør på den sidste side i konfigurationsvejledningen for at gemme 
dine indstillinger og konfigurationer til fremtidigt brug.

Hvis du på et senere tidspunkt vil ændre indstillinger, profil og kalibrering, kan du gøre 
det under Tobii Eye Control-indstillinger (se Kapitel 4 Brug af PCEye-enheden 
> 4.2 Aktivering og deaktivering af øjenstyring til 4.21 Rulning med Win-
dows-styring for oplysninger om Tobii Eye Control-indstillinger)
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 Brug af PCEye-enheden

4.1 Placering
PCEye-enheden er, når den er monteret på holderen og på skærmen, udviklet til at 
fungere optimalt, når den er parallelt med brugerens øjne i en afstand af ca. 50-80 cm. 
Dette betyder, at når en bruger sidder skråt eller ligger ned, så skal PCEye-enheden med 
holder og computerenhed også vippes, således at brugerens øjne holdes parallelle med 
skærmen, og den optimale afstand opretholdes.

50-80 cm

90°

Sørg for, at brugeren sidder eller ligger komfortabelt i forhold til den optimale placering 
af enheden og den optimale afstand. Vær også opmærksom på, at brugerkomforten øges, 
samt at øjenstyringen fungerer bedre, hvis solen ikke skinner direkte ind i skærmen eller 
skinner brugeren i øjnene.

Nogle brugere oplever en vis træthed (fordi de skal fokusere blikket og koncentrere sig) 
eller at øjnene føles tørre (fordi de blinker mindre), når de er ved at vænne sig til at bruge 
øjenstyring. Hvis du oplever træthed eller tørre øjne, skal du gå langsomt til værks og 
ikke bruge øjenstyring i længere tid ad gangen, end det føles behageligt. Brug af øjendrå-
ber kan også være med til at modvirke tørre øjne. 

4.1.1 Skærmstørrelse og optimal afstand
Den optimale afstand mellem brugeren og den skærmmonterede PCEye-enhed afhæn-
ger af skærmens størrelse. Brugeren bør sidde i en passende afstand for at sikre optimal 
øjenstyring.

4
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•	 Er computerskærmen 15", skal brugeren sidde ca. 63 cm fra skærmen (plus/
minus 10 cm).

•	 Er computerskærmen 17", skal brugeren sidde ca. 65 cm fra skærmen (plus/
minus 10 cm).

•	 Er computerskærmen 19", skal brugeren sidde ca. 67 cm fra skærmen (plus/
minus 10 cm).

•	 Er computerskærmen 22", skal brugeren sidde ca. 70 cm fra skærmen (plus/
minus 10 cm).

Skærmstørrelse og optimal afstand

63 cm

65 cm

67 cm

70 cm

15" skærm-------------------------

17" skærm-------------------------

19" skærm-------------------------

22" skærm-------------------------

Normalt kan man sige, at jo større skærmen er, jo længere bør brugeren sidde fra 
PCEye-enheden/skærmen for optimal øjenstyring.

Skærme på under 15" eller over 22" bør ikke anvendes.

4.1.2 Fremviser til styringsstatus
Brug fremviseren til styringsstatus som hjælp til at finde den optimale højde og vandrette 
placering af øjenstyringen med PCEye-enheden. Du kan finde flere oplysninger om, hvor-
dan du åbner fremviseren til styringsstatus i afsnittet Brug af Tobii PCEye-enheden 
> Visning af styringsstatus.
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•	 Ideelt set skal de to prikker, der repræsenterer brugerens øjne, være i midten af 
fremviseren til styringsstatus.

•	 Brug afstandsmåleren i fremviserens højre side til at fastlægge den optimale 
afstand mellem brugereren og PCEye-enheden/computerskærmen.

•	 Når den optimale afstand til PCEye-enheden/computerskærmen er fundet, 
befinder den hvide streg i afstandsmåleren sig omkring midten af skalaen i det 
grønne område. 

Du kan finde flere oplysninger om kalibrering af PCEye-enheden i afsnittet Brug af 
Tobii PCEye-enheden > Kalibrering. Når kalibreringen foretages, skal lysforholdene 
også kontrolleres i henhold til ovennævnte.

4.1.3 Placeringsvejledning
Der findes en placeringsvejledning, der fremkommer automatisk nederst i højre 
hjørne på din primære skærm (den, hvorpå PCEye er monteret). Vejledningen fungerer 
som en ekstra hjælp til placering. 

Placeringsvejledningen er en visuel vejledning, der kombinerer funktionen af frem-
viseren til styringsstatus med seks forskellige billedbaserede instruktioner, der hjælper 
brugeren med at opnå korrekt placering. 

I de 6 instruktioner bliver brugeren bedt om at: 

1. Flytte hovedet nedad.
2. Flytte hovedet opad.
3. Flytte hovedet mod højre.
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4. Flytte hovedet mod venstre.
5. Flytte hovedet tættere på skærmen.
6. Flytte hovedet længere væk fra skærmen.

Flyt hovedet tættere på skærmen. Flyt hovedet til højre.

Placeringsvejledningen forsvinder automatisk, når brugeres placering er forbedret i 
henhold til anvisningerne i vejledningen.

Nogle brugere ønsker ikke, at placeringsvejledningen vises, hver gang, øjnene flyttes 
uden for den optimale placering. 

Sådan deaktiveres den automatiske placeringsvejledning:

•	 Højreklik på ikonet PCEye Notifier, , i meddelelsesområdet på skrivebordet, 
og vælg Sluk for placeringsvejledning.

Meddelelsesområde



Brugervejledning til Tobii PCEye

23Kapitel 4  Brug af PCEye-enheden

Undgå at tildække forsiden af PCEye-enheden på nogen måde, f.eks. med udsmykninger, 
Post-it-sedler osv.), da det kan forstyrre øjenstyringsfunktionen.

4.1.4 Styringsområde
Tobii PCEye kan håndtere betydelige hovedbevægelser. Når først PCEye-enheden/
computeren er korrekt kalibreret og placeret foran brugeren, kræves der ikke yderligere 
justeringer.

30
 c

m

20 cm
   4

0 c
m

   50-80 cm

Størrelsen af Tobii PCEyes styringsområde er brancheførende med sine omtrentlige mål 
på 40 cm x 30 cm x 20 cm (bredde x højde x dybde). Styringsområdet er et usynligt felt, 
der er placeret ca. 50-80 cm ret ud for et punkt lige over midten af computerskærmen.

For at blikket kan følges ordentligt, så øjenstyringen fungerer, skal brugeren hele tiden 
have mindst et øje i styringsområdet.
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4.2 Aktivering og deaktivering af øjenstyring
Hvis du vil starte Windows-styringen, skal du højreklikke på ikonet for Tobii Eye Con-
trol-indstillinger, , i meddelelsesområdet og vælge Aktivér Windows-styring.

Meddelelsesområde

eller

Vælge genvejsikonet Tobii Windows-styring , , på skrivebordet. Herved startes 
Windows-styring med det samme.

Hvis du vil deaktivere Windows-styringen, skal du højreklikke på ikonet for Tobii Eye 
Control-indstillinger, , i meddelelsesområdet og vælge Deaktivér Windows-
styring.

Du kan også åbne menuen til Windows-styring fra Tobii Communicator eller en anden 
type kommunikationssoftware, der har implementeret de funktioner, Tobii Eye Control 
SDK tilbyder.

I Tobii Communicator og visse andre typer kommunikationssoftware, aktiveres 
øjenstyring, så snart softwaren åbnes, hvis der er tilsluttet en øjenstyringsenhed og den 
nødvendige øjenstyringssoftware forefindes.

4.3 Adgang til Tobii Eye Control-indstillinger
Hvis du vil aktivere øjenstyring i Windows-miljøet (Windows-styring), skal du aktivere 
Tobii Eye Control-indstillinger.

Tobii Eye Control-indstillinger er et program, der giver hurtig og nem adgang til 
styringsfunktioner såsom styringsstatus, kalibrering og almindelige indstillinger.

Du kan starte Tobii Eye Control-indstillinger på en af følgende måder: 
•	 Gå til menuen Start > Alle programmer > Tobii > Tobii Eye Control 

Suite > Tobii Eye Control-indstillinger.
•	 Dobbeltklik på ikonet for Tobii Eye Control-indstillinger, , i meddelelses-

området eller på genvejen, , på skrivebordet (hvis en sådan er blevet oprettet).
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•	 Højreklik (hold fingeren på ikonet for at højreklikke på berøringsskærmen) på 
ikonet for Tobii Eye Control-indstillinger, , i meddelelsesområdet, og klik 
på Indstillinger.

Vælg den indstilling, du vil ændre, på listen i venstre side af Tobii Eye Control-indstil-
linger. På listen til højre vises nu de indstillinger, der er tilgængelige.

Klik på OK for at gemme ændringerne. Dette lukker også Tobii Eye Control-indstillinger. 

Klik på Annuller for at annullere ændringerne. Dette lukker også Tobii Eye Control-
indstillinger.

Klik på Anvend for at gemme ændringerne. Tobii Eye Control-indstillinger vil fortsat 
være åben.

4.4 Oprettelse af en ny profil
Ved at bruge forskellige profiler har du mulighed for at gemme flere brugeres kalibre-
ringer og feedbackindstillinger på den samme enhed. En anden mulighed kan være, at en 
bruger ønsker at gemme flere profiler til sig selv, hvis vedkommende indimellem bærer 
briller eller bruger forskellige metoder til at få adgang til enheden.
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Sådan oprettes en ny profil:

1. Åbn Tobii Eye Control-indstillinger, og klik på Brugerprofiler.
2. Angiv et nyt navn i feltet Profilnavn. 
3. Vælg en eksisterende profil på rullelisten Baseret på profil. Alle indstillingerne i 

den valgte profil overføres til den nye profil. Bemærk, at hvis der ikke tidligere er 
blevet oprettet en profil, er det kun standardprofilen, der kan vælges.

4. Klik på Opret for at gemme den nye profil. Den nye profil gemmes, så snart du 
har klikket på Opret.

4.5 Valg af en aktuel brugerprofil
Sådan vælges den aktuelle brugerprofil:

1. Åbn Tobii Eye Control-indstillinger.
2. Vælg en brugerprofil på rullelisten Aktuel brugerprofil.
3. Vælg Anvend.
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4.6 Sletning af en profil
Sådan slettes en profil:

1. Åbn Tobii Eye Control-indstillinger > Brugerprofiler.
2. Vælg en profil på rullelisten Profil, der skal slettes.
3. Klik på Slet for at slette den valgte profil. Profilen slettes, så snart du har klikket 

på Slet. Bemærk, at standardprofilen ikke kan slettes.

4.7 Tilpasning af interaktionen

Følg de nedenstående trin for at tilpasse interaktionen med CEye-modulet.

1. Åbn Tobii Eye Control Options > Interaktion. 
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Område

2. Vælg, hvordan indstillingerne for interaktion skal anvendes: 

•	 Klik på Standardindstillinger for den valgte brugerprofil, hvis du vil 
anvende de nye indstillinger på hele brugerprofilen og ikke kun i et bestemt 
program. 

•	 Klik på Programspecifikke indstillinger for den valgte bruger-
profil, hvis du vil anvende de nye indstillinger på et bestemt program i en 
brugerprofil. Vælg derefter programmet på rullelisten Program.

Måde

3. Vælg aktiveringsmåde på rullelisten Aktiveringsmåde. Der er tre mulige 
måder med hver sin aktiveringstid: 

•	 Dvæle. Reguler dvæletiden ved at flytte skyderen Dvæletid.
•	 Kontakt. Reguler den minimale varighed af et klik og minimumstiden mel-

lem klik ved at flytte de pågældende skydere.
•	 Blink. Reguler den minimale og den maksimale varighed af et blink ved at 

flytte de pågældende skydere.

Visuel feedback

4. Vælg symbolet for visuel feedback på rullelisten Symbol for visuel feedback.
5. Vælg feedbacksymbolets farve på rullelisten Feedbackfarve.
6. Angiv feedbacksymbolets prikstørrelse og uigennemsigtighed ved at flytte de 

pågældende skydere.
7. Marker afkrydsningsfeltet Vis synligt omrids omkring det aktiverede 

område for at se en stiplet linje omkring det aktiverede område for alle øjensty-
ringsvalg

8. Vælg Simuler aktivering, hvis du vil se, hvordan aktiveringsmåden ser ud på 
skærmen. Eksemplet vises oven over knappen Simuler aktivering.
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4.8 Visning af styringsstatus
Fremviseren til styringsstatus er et vindue/dialogboks, hvor du kan kontrollere, at 
øjenstyringen genkender dine øjne, og at du er placeret korrekt foran enheden.

Fremviseren til styringsstatus åbnes på en af følgende måder:

•	 Åbn Tobii Eye Control Options > Øjenstyring, og vælg knappen Styrings-
status.

•	 Højreklik (hold fingeren på ikonet for at højreklikke på berøringsskærmen) på 
ikonet for Tobii Eye Control Options, , i meddelelsesområdet, og vælg Vis 
styringsstatus.

Meddelelses-
område
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4.9 Kalibrering

4.9.1 Start af kalibrering
Kalibreringen kan startes på en af følgende måder:

•	 Åbn Tobii Eye Control Options > Øjenstyring, og klik på knappen Start 
kalibrering….

•	 Højreklik (hold fingeren på ikonet for at højreklikke på berørings skærmen) på 
ikonet for Tobii Eye Control Options, , i med delelsesområdet, og vælg 
Start kalibrering.

Meddelelses-
område

4.9.2 Afbrydelse af kalibreringen
Kalibreringen kan afbrydes på en af følgende måder:

•	 Tryk på Esc.
•	 Venstreklik med musen på skærmen.
•	 Berør skærmen.

4.9.3 Tilpasning af aktivt øje
Sådan vælges det øje, som øjenstyringen skal følge:

1. Åbn Tobii Eye Control Options > Øjenstyring.
2. Vælg det aktive øje på rullelisten Aktivt øje.  

Bemærk! Dette gøres, efter at kalibreringen er afsluttet.



Brugervejledning til Tobii PCEye

31Kapitel 4  Brug af PCEye-enheden

4.9.4 Forbedring af kalibreringspunkt(er)

Når kalibreringen er udført, kan der være et eller flere punkter, du gerne vil forbedre. 

Der bruges et farveskema, der kan hjælpe dig med at forstå kvaliteten på kalibreringen. 

•	 Hvis baggrundsfarven for resultatet af kalibreringen er rød, er den opnåede 
kalibreringskvalitet relativ lav. Du kan forbedre et eller flere punkter enkeltvis 
eller foretage en fuldstændig omkalibrering for at opnå bedre resultater for 
øjenstyring. 

•	 Hvis baggrundsfarven for resultatet af kalibreringen er gul, er den opnåede kali-
breringskvalitet medium. Du kan muligvis opnå bedre resultater for øjenstyring 
ved at forbedre et eller flere punkter enkeltvis.

•	 Hvis baggrundsfarven for resultatet af kalibreringen er grøn, er den opnåede 
kalibreringskvalitet høj.

Bemærk, at det, uanset det opnåede kalibreringsresultat, er muligt at vælge OK eller 
Anvend og gå i gang med at bruge øjenstyring. Det er øjenstyringens nøjagtighed og 
funktion, der påvirkes af kvaliteten på kalibreringsresultaterne. Forsøg at opnå den bedst 
mulige kalibrering.
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Jo tættere linjerne i kalibreringspunktet er på prikken i midten af kalibreringspunktets 
cirkel, jo bedre bliver kalibreringen af det pågældende punkt, . Du kan vælge, hvilke 
punkter du vil forbedre, og derefter nøjes med at genkalibrere disse punkter. Sådan 
forbedres et eller flere kalibreringspunkter:

1. Åbn Tobii Eye Control Options > Øjenstyring.
2. Markér det eller de punkt(er), du vil forbedre, under Resultat af kalibrering.
3. Klik på Gør punkt(er) bedre, hvorefter en kalibrering af det eller de valgte 

punkt(er) påbegyndes.

4.9.5 Fjernelse af kalibreringspunkt(er)
Hvis et af kalibreringspunkterne fortsat er dårligt efter kalibreringen (de grønne linjer er 
spredt i og uden for kalibreringspunktets cirkel), kan du vælge helt at fjerne punktet fra 
kalibreringen, hvilket kan forbedre kalibreringen for de andre punkter. Vær opmærksom 
på, at hvis du fjerner et punkt, betyder det, at området på skærmen ikke er kalibreret, og 
øjenstyringen vil derfor ikke fungere korrekt her. 
Sådan fjernes et eller flere kalibreringspunkter:

1. Åbn Tobii Eye Control Options > Øjenstyring.
2. Markér det eller de punkt(er), du vil fjerne, under Resultat af kalibrering.
3. Klik på Fjern punkt(er).



Brugervejledning til Tobii PCEye

33Kapitel 4  Brug af PCEye-enheden

4.9.6 Tilpasning af kalibreringen

Følg nedenstående trin for at tilpasse kalibreringen.

1. Åbn Tobii Eye Control Options > Kalibreringsindstillinger.

Generelt

2. Vælg en kalibreringsbaggrund ved at klikke på knappen Baggrundsfarve og vælge 
den ønskede farve.

3. Vælg det antal punkter, du vil kalibrere med (to, fem eller ni) på rulle listen 
Kalibreringspunkter. Jo højere antallet af punkter, jo mere nøjagtig bliver 
kalibreringen.

4. Vælg, om du vil have feedback med lyd eller ej på rullelisten Feedback med lyd.
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Stimulus

5. Vælg stimulustype på rullelisten Stimulustype. Der er tre mulige typer, som 
alle har forskellige indstillinger, der kan tilpasses: 

•	 Prik: 

 - Vælg prikkens farve ved at klikke på knappen Stimulusfarve. 
 - Vælg prikkens størrelse på rullelisten Stimulusstørrelse.
 - Vælg prikkens hastighed på rullelisten Stimulushastighed.

•	 Billede: 

 - Vælg den primære stimulus ved at klikke på Gennemse og vælge et 
billede.

 - Vælg den sekundære stimulus ved at klikke på Gennemse og vælge 
et billede.

 - Vælg billedets størrelse på rullelisten Stimulusstørrelse.
 - Vælg billedets hastighed på rullelisten Stimulushastighed. 

•	 Video: 

 - Vælg den primære stimulus ved at klikke på Gennemse og vælge en 
video.

 - Vælg den sekundære stimulus ved at klikke på Gennemse og vælge 
en video.

 - Vælg videoens størrelse på rullelisten Stimulusstørrelse.
 - Vælg videoens hastighed på rullelisten Stimulushastighed. 

6. Markér afkrydsningsfeltet Animer stimuli, hvis stimuliene skal være anime-
rede.

7. Hvis du vil styre kalibreringen, dvs. bestemme med et tastatur, hvornår kalibre-
ringsstimuliene skal flyttes, skal du markere afkrydsningsfeltet Tastaturgen-
nemgang.
•	 I Tastaturgennemgang skal du bruge S-tasten til gå til næste trin (flytte 

kalibreringsstimuliene), og Esc-tasten, venstre museknap eller berørings-
skærmen til at afbryde kalibreringen. Ved billed- eller videokalibrering 
bruges T-tasten til at skifte mellem primære og sekundære stimulusbilleder.
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4.9.7 Tilpasning af kalibreringsområdet

Det kan være en god idé at tilpasse kalibreringsområdet, hvis du har bemærket, at bru-
geren ikke kan få adgang til visse områder på skærmen vha. øjenstyring. Ved at tilpasse 
kalibreringsområdet, så de områder brugeren ikke kan få adgang til udelukkes, forbedres 
den overordnede kalibrering.

Følg nedenstående trin for at tilpasse kalibreringsområdet:

1. Åbn Tobii Eye Control Options > Øjenstyring.
2. Klik på knappen Kalibreringsområde….
3. Der vises et blåt halvgennemsigtigt område på skrivebordet. Du kan flytte det 

blå område og ændre dets størrelse, så kalibreringsområdet bliver, som du 
foretrækker det.
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4.10 Windows-styring
Med Windows-styring kan du få adgang til skrivebordet og alle andre programmer på din 
Windows-pc vha. Eye Control og Gaze Interaction. 

4.10.1 Aktivering og deaktivering af Windows-styring
Hvis du vil starte Windows-styringen, skal du højreklikke på ikonet for Tobii Eye Con-
trol-indstillinger, , i meddelelsesområdet og vælge Aktivér Windows-styring.

Meddelelsesområde

Eller

Vælge genvejsikonet Tobii Windows-styring, , på skrivebordet. Herved startes 
Windows-styring med det samme.

Hvis du vil deaktivere Windows-styring, skal du højreklikke på ikonet for Tobii Eye 
Control-indstillinger, , i meddelelsesområdet og vælge Deaktivér Windows-
styring.

Du kan også åbne Windows-styring fra Tobii Communicator eller en anden type kom-
munikationssoftware, der har implementeret de funktioner, Tobii Eye Control SDK 
tilbyder.

Start automatisk

•	 Åbn Tobii Eye Control-indstillinger > Indstillinger for Windows-sty-
ring.

•	 Markér afkrydsningsfeltet Automatisk start af Windows-styring ved 
opstart, hvis Windows-styring skal starte automatisk, når Tobii Eye Control 
Suite startes.

4.10.2 Windows-styringstype 
Windows-styring kan anvendes i to forskellige tilstande:

•	 Gaze Selection
•	 Mouse Emulation
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Sådan vælger du den ønskede Windows-styringstype og tilpasser Windows-styring:

•	 Åbn Tobii Eye Control-indstillinger > Indstillinger for Windows-sty-
ring.

•	 Vælg den foretrukne type Windows-styring under Windows-styringstype

4.10.3 Gaze Selection
Windows-styring i tilstanden Gaze Selection gør det muligt for brugeren at styre et 
standard Windows-operativsystem til pc’er ved hjælp af en to-trins aktiveringsmetode, 
som reducerer risikoen for uønskede klik. Det er også med til undgå, at man kommer 
til at følge markøren med øjnene i stedet for at styre den (der er ikke nogen flydende 
musemarkør i Gaze Selection).

1. Det første trin er at vælge den ønskede opgave på den forankrede proceslinje 
ved at kigge på den. 

2. Det næste trin er at se på den del af skærmen (eller det ikon på skærmen), hvor 
opgaven skal udføres. Der aktiveres en automatisk zoomfunktion, som enten 
resulterer i valget af ikonet eller i udførelsen af opgaven.

Indstillingerne for Gaze Selection findes på Gaze Selection-proceslinjen, som er forank-
ret til skærmen, når Windows-styring i tilstanden Gaze Selection kører. Fokuser blikket 
på tandhjulsikonet  for at vælge det. Dialogboksen Indstillinger åbnes. 

4.10.3.1 Proceslinjen Gaze Selection

Øverst på proceslinjen Gaze Selection findes en fremviser til styringsstatus. Med den kan 
du kontrollere, at øjenstyringen genkender dine øjne, og at du er placeret korrekt foran 
enheden.

Opgaveknapperne på Gaze Selection-proceslinjen kan være i tre forskellige tilstande som 
vist på figuren nedenfor.

• Normal (ikke valgt) – Der er ikke valgt en opgaveknap for Gaze Selection.

• Valgt – Den markerede opgaveknap vælges, og opgaven udføres efter det auto-
matiske zoom, når brugeren kigger på den ønskede placering på skærmen eller 
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det ønskede ikon på skærmen. Hvis aktiveringsmetoden er indstillet til Kontakt 
i dialogboksen Indstillinger for Gaze Selection, er den valgte opgaveknap fortsat 
aktiv, når opgaven er udført.

• Stor præcision – Det samme som Valgt, men med en større  
præcision. Stor præcision betyder, at zoomet går dybere, før den endelige 
udførelse af opgaven, så det ønskede område på skærmen bliver større, og det 
dermed bliver lettere at vælge indenfor det. Aktiver denne tilstand ved at lade 
blikket hvile på opgaveknappen, indtil farven ændrer sig som vist på billedet 
nedenfor.

 
Normal

Anbring markør

Øjenstyret 
træk og slip

Øjenstyret tastatur

Venstreklik

Dobbeltklik

Højreklik

Indstillinger

Styringsstatus

Anbring markør

Øjenstyret 
træk og slip

Øjenstyret tastatur

Venstreklik

Dobbeltklik

Højreklik

Indstillinger

Styringsstatus

Valgt Stor præcision

Øjenstyret rulning Øjenstyret rulning
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4.10.3.2 Opgaveknapper

Opgaveknap Handling Beskrivelse

Anbring markør Opgave, der anbringer musemarkøren på et 
ønsket sted/punkt. Anvendes til mus over 
funktioner osv. (Det er ikke et "klik").

Øjenstyret rulning Opgave, der aktiverer øjenstyret rulning på 
siden i vinduer, der kan rulles i.

•	 Vælg opgaven
•	 Se på et område, der kan rulles i, og 

fasthold blikket. Ikonet for øjensty-
ret rulning vises der, hvor du kigger

•	 Se oven over ikonet for at rulle opad
•	 Se neden under ikonet for at rulle 

nedad
•	 Se tilbage på Gaze Selection-proce-

slinjen (eller uden for skærmområ-
det) for at afslutte rulningen

Venstreklik Opgave, der udfører et enkelt venstreklik

Dobbeltklik Opgave, der udfører et dobbelt venstreklik

Højreklik Opgave, der udfører et enkelt højreklik
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Opgaveknap Handling Beskrivelse

Øjenstyret træk 
og slip

Opgave, der udfører to "klik", hvor det før-
ste repræsenterer startpositionen for træk-
ket, og det andet positionen for slippet (for 
at flytte objekter eller bestemte områder).

•	 Vælg opgaven 
•	 Se på det element, du vil flytte, eller 

på startpositionen for det valgte 
område 

•	 Udfør Gaze Selection (første 
"klik") ved hjælp af kontakten eller 
øjenstyring

•	 Se straks på hen på det sted, hvor 
elementet eller det valgte område 
skal slippes.

•	 Udfør det andet "klik" ved hjælp af 
kontakten eller øjenstyring

Øjenstyret tastatur Opgave, der åbner et tastatur på skærmen, 
som brugeren kan skrive på ved hjælp af 
øjenstyring

Indstillinger Opgave, der åbner dialogboksen Indstillinger

4.10.3.3 Aktiveringsmetoder

Der er to metoder til at udføre den valgte opgave. Den ønskede metode angives i dialog-
boksen Indstillinger for Gaze Selection.

Før et valg udføres, skal du altid vælge en opgave, der skal udføres på proceslinjen. 
Fokuser blikket på den ønskede opgave, indtil den fremhæves som ”Valgt” eller ”Stor 
præcision”. 
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• Øjenstyring – Den valgte opgave udføres ved at lade blikket hvile på den 
ønskede del af skærmen (eller det ønskede ikon på skærmen), hvor opgaven 
skal udføres. Der aktiveres en automatisk zoomfunktion, som enten resulterer i 
valget af ikonet eller i udførelsen af opgaven.

• Kontakt – To forskellige udførelsestilstande. 
• Enkeltaktivering af kontakten – zoomfunktionen udføres på samme 

måde som med øjenstyring og i henhold til de indstillinger, der blev foreta-
get i dialogboksen Indstillinger for Gaze Selection.

• Aktiver og hold kontakten nede – zoomfunktionen zoomer kontinuer-
ligt og stopper først, når kontakten slippes/deaktiveres.

Når du bruger øjenstyringsmetoden, skal du altid kigge tilbage på proceslinjen, når 
opgaven er udført for at vælge en ny opgave, også selvom det er den samme, som du lige 
har brugt. 

Når du bruger kontaktmetoden, bliver opgaveknapperne ”træge”, når du vælger dem. 
Det betyder, at du ikke behøver at kigge tilbage på proceslinjen, hvis du vil gentage udfø-
relsen af en valgt opgave, medmindre du ønsker at ændre opgaven.   

4.10.3.4 Øjenstyret tastatur

Når du vælger knappen Øjenstyret tastatur på proceslinjen, åbnes det øjenstyrede 
tastatur som et skærmtastatur. Det øjenstyrede tastatur vises enten øverst eller nederst 
på skærmen alt afhængigt af, hvor brugeren anbragte det sidste museklik (eller den sidste 
markørposition) før opstart af det øjenstyrede tastatur

Det øjenstyrede tastatur består af fire tastatursider, der vises skiftevist. Brugeren kan let 
skifte mellem de forskellige tastatursider ved at vælge knapperne til næste side yderst til 
venstre og højre på alle sider i det øjenstyrede tastatur.

Når brugeren ser på en bestemt tast på tastaturet, fremhæves tasten  
med tegnet/funktionen med en lys ramme. 

Mens brugeren skriver, vises de sidst tastede 5-10 tegn med blåt på den  
angivne/fremhævede tast. Denne funktion gør det lettere for brugeren at 
se eventuelle stavefejl, og det er ikke nødvendigt at rette blikket derhen, 
hvor teksten skal indsættes, hvilket øger indtastningshastigheden.
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De fire tastatursider er:

Standard startside

Første side til højre

Tredje side

Første side til venstre (fjerde side)

Tasterne Skift, Alt, Win og Alt Gr bliver ”træge”, når de vælges. Det betyder, at de 
forbliver valgte, indtil brugeren vælger en ny tast på tastaturet. De bliver ved med at være 
træge, hvis den næste tast, der vælges, også er en træg tast.
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Sådan skrives et bogstav med accent:
1. Vælg accenten
2. Vælg tegnet
3. Tegnet vises nu med den valgte accent.

Taltasterne på tastaturet har samme placering som på et numerisk tastatur og kan bruge 
sammen med Alt-tasten til at skrive ASCII-tegn. 

1. Vælg Alt-tasten
2. Vælg talkombinationen for ASCII-tegnet
3. Vælg Alt-tasten
4. ASCII-tegnet vises nu.

Sådan slettes et helt ord ad gangen i stedet for et enkelt tegn:
1. Vælg Ctrl-tasten
2. Vælg Tilbage-tasten

4.10.3.5 Indstillinger for Gaze Selection

Dialogboksen Indstillinger for Gaze Selection er øjenstyret, og brugeren kan foretage alle 
ændringer uden at bruge et tastatur og/eller en mus.

Fanen Generelle indstillinger:
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Valg
• Øjenstyring – Vælg Øjenstyring for at bruge dit bliks position til at aktivere 

zoomfunktionen, der afsluttes med udførelsen af den ønskede opgave.

• Kontakt – Vælg Kontakt for at bruge en kontakt til at aktivere zoomfunktionen, 
der afsluttes med udførelsen af den ønskede opgave.

Præcision
Zoom-præcisionen kan indstilles til 8 forskellige niveauer. Du skal blot kigge på den 
ønskede position for at ændre indstillingen. Når du ændrer præcision, justeres dybden på 
zoomet, før opgaven udføres. Jo længere til højre på skalaen, jo dybere bliver zoomet.

Hastighed
Zoom-hastigheden kan indstilles til 8 forskellige niveauer. Du skal blot kigge på den 
ønskede position for at ændre indstillingen. Når du ændrer hastighed, ændres hastighe-
den for, hvor hurtigt der zoomes, før opgaven udføres. Jo længere til højre på skalaen, jo 
hurtigere bliver zoomet.

Fanen Tastaturindstillinger:

Tastaturlayout
Det valgte tastaturlayout vises på det angivne sprog. Vælg knappen Rediger, hvis du vil 
ændre tastaturlayoutet til et andet sprog. Der er forskellige sprog og tastaturlayout at 
vælge imellem.
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Hastighed for øjenstyret indtastning
Den øjenstyrede indtastningshastighed kan indstilles til 8 forskellige niveauer. Du skal 
blot kigge på den ønskede position for at ændre indstillingen. Ændring af den øjensty-
rede indtastningshastighed, ændrer den tid, brugeren skal fokusere blikket på en knap, 
før opgaven udføres. Skalaen angiver langsommere indtastningshastighed til venstre og 
hurtigere indtastningshastighed til højre.

Feedback med lyd
• Til – Vælg Til for at aktivere feedback med lyd, når der vælges en knap på det 

øjenstyrede tastatur.

• Fra – Vælg Fra for at deaktivere feedback med lyd, når der vælges en knap på 
det øjenstyrede tastatur.

Hvis du vil afslutte, skal du vælge OK for at gemme eller Annuller for at kassere dine 
ændringer.

4.10.3.6 Gaze Selection i kombination med regionsbaserede tastaturer

Gaze Selection kan anvendes sammen med andre øjenstyrede programmer. ”Øjensty-
rede” områder i andre programmer er aktive, så længe der ikke er nogen aktive opgaver 
på Gaze Selection-proceslinjen. Hvis du anvender Gaze Selection med en kontakt, vil 
opgaveknapperne være ”træge”. Hvis du skal fravælge en opgave, skal du blot se tilbage 
på den valgte opgave i et kort øjeblik.
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4.10.3.7 Gaze Selection med “Windows-fuldskærmstilstand”

Når du bruger Gaze Selection til at se billeder, film og filer eller til at køre programmer i 
Windows-fuldskærmstilstand, er Gaze Selection-proceslinjen dækket. 

For at kunne forlade Windows-fuldskærmstilstand uden at have adgang til proceslinjen er 
”Esc”-kommandoen gengivet med et ”X” i øverste venstre hjørne. Vælg X’et ved hjælp af 
øjenstyring for at lukke det program, der kører i fuldskærmstilstand. 

Sådan forlader du Windows-fuldskærmstilstand:

•	 Lad blikket hvile et øjeblik på ”X’et” i øverste venstre hjørne af skærmen. ”X’et” 
fremhæves med rødt, mens det aktiveres.

•	 Windows-fuldskærmstilstand afsluttes nu

Bemærk, at det nogle gange kan være svært at se ”X’et”, alt afhængig af hvilke farver der 
vises på skærmen i Windows-fuldskærmstilstand. ”X’et” er altid først stort og bliver så 
mindre for at tiltrække din opmærksomhed. 

4.10.4 Mouse Emulation
Tilstanden Mouse Emulation gør det muligt for brugeren at simulere og styre en alminde-
lig pc-musemarkør på skærmen.
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4.10.4.1 Tilpasning af Windows-styring til Mouse Emulation

Hastighed for musestyring

•	 Tilpas hastigheden for musestyring ved at flytte skyderen Hastighed for mu-
sestyring. Flyt skyderen mod højre for at forøge hastigheden og mod venstre 
for at formindske den.

Størrelse på forstørrelsesglas og zoom

•	 Tilpas størrelsen på forstørrelsesglasset ved at flytte skyderen Størrelse på 
forstørrelsesglas. Flyt skyderen mod højre for at forøge størrelsen og mod 
venstre for at formindske den.

•	 Tilpas zoomfaktoren ved at flytte skyderen Zoomfaktor. Flyt skyderen mod 
højre for at forøge zoomfaktoren og mod venstre for at formindske den.

Automatisk skift fra højre- til venstreklik

•	 Markér dette afkrydsningsfelt, hvis Windows-styring i tilstanden Mouse Emula-
tion automatisk skal skifte museklikvalget tilbage til venstreklik, , efter at der 
er valgt og udført et højreklik, .
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Slå rullefunktion fra

•	 Markér afkrydsningsfeltet Slå rullefunktion fra, hvis du ikke vil have, at 
øjenstyret rullefunktion skal være aktiv.

Brugerdefinerede markører
Brugerdefinerede markører er en funktion, der ændrer den normale musemarkør til 
flere forskellige markører, når du bruger Windows-styring i tilstanden Mouse Emulation. 

De forskellige markører repræsenterer visuelt den type ”museklik”, du har valgt for 
øjenstyring i menuen Mouse Emulation. (Se afsnittene Klik med Windows-styring i 
tilstanden Mouse Emulation, Forstørrelse med Windows-styring i tilstanden 
Mouse Emulation og Valg af funktioner i Mouse Emulation for en definition af 
symbolerne i menuen Mouse Emulation),

 eller  +  = markørtype  (flyt markør, ingen klik)

 +  = markørtype  (et enkelt venstreklik)

 +  = markørtype  (et enkelt højreklik)

 +  = markørtype  (et dobbelt venstreklik)

 +  = markørtype  (et dobbelt højreklik)

 eller  +  = markørtyper  (træk) og  (slip)

 eller  +  = markørtype  (ingen bevægelse)

•	 Markér afkrydsningsfeltet Brugerdefinerede markører for at aktivere brugerdefi-
nerede markører til Windows-styring i tilstanden Mouse Emulation.
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4.10.4.2 Placering af menuen Mouse Emulation

Menuen kan placeres hvor som helst på skrivebordet eller forankres i kanten af skær-
men. Du forankrer menuen Mouse Emulation ved at trække den til kanten af skærmen. 
Du kan også gøre det ved at klikke på Flyt-ikonet , mens du trækker. Når menuen er 
forankret, skal du kigge uden for skærmen for at få vist elementerne i menuen Mouse 
Emulation.

4.10.4.3 Klik med Windows-styring i tilstanden Mouse Emulation

Vælg, hvilken type museklik du vil udføre på rullelisten Knap i menuen Mouse Emulation.

 Højreklik efterligner et klik med højre museknap.

 Venstreklik efterligner et klik med venstre museknap.

4.10.4.4 Forstørrelse med Windows-styring i tilstanden Mouse Emulation

Du kan få noget forstørret ved at vælge forstørrelsesglasset, , i menuen Mouse Emula-
tion.

Sådan klikker du på noget med forstørrelsesglasset:

1. Vælg forstørrelsesglasset.
2. Vælg de andre indstillinger på sædvanlig vis. Indstillingerne er nu blevet ændret, så 

de afspejler forstørrelsen.

 Zoom med højreklik

 Zoom med venstreklik
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4.10.4.5 Valg af funktioner i Mouse Emulation

Du kan angive forskellige funktioner til at klikke:

 Musemarkør

 Ingen markørbevægelse på skærmen

 Enkeltklik

 Dobbeltklik

 Træk og slip

4.10.4.6 Midlertidig afbrydelse af Windows-styring i tilstanden Mouse Emulation

Hvis du midlertidigt vil afbryde Windows-styring, skal du vælge Pause-ikonet i menuen til 
Windows-styring.

 Afbryd midlertidigt

Når Windows-styring ikke er aktiveret, kan øjenstyring også afbrydes midlertidigt ved at 
kigge på (i nærheden af) Tobii-logoet nederst midt på Tobii CEye-enheden, og dernæst 
via øjenstyring vælge det pauseikon, der vises.

4.10.4.7 Rulning med Windows-styring i tilstanden Mouse Emulation

Der kommer automatisk rulleknapper til syne i øverste højre hjørne af ethvert element, 
der kan rulles i. Knapperne vises kun i det vindue, der har fokus. Tryk på ikonet  for at 
aktivere rulningen. Hvis knapperne er i vejen, kan du skjule dem ved hjælp af ikonet .

Når rulning er aktiveret, ses der en graduering med skygge hen over det vindue, der kan 
rulles i.
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Du ruller ved at kigge i den øverste eller den nederste del af dette område.

Rullefunktionen kan slås fra under Tobii Eye Control-indstillinger > Indstillinger 
for Windows-styring > Slå rullefunktion fra.
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 Vedligeholdelse af 
produktet
5.1 Temperatur og luftfugtighed

5.1.1 Generel brug
Det er mest hensigtsmæssigt at opbevare Tobii PCEye tørt og ved stuetemperatur. De 
anbefalede intervaller for temperatur og luftfugtighed er følgende:

•	 Temperatur: 0 til 40 °C
•	 Luftfugtighed: Maks. 70 % (ingen kondens på enheden)

5.1.2 Transport og opbevaring
I forbindelse med transport og opbevaring gælder følgende anbefalede intervaller for 
temperatur og luftfugtighed:

•	 Temperatur: -40 til 70 °C
•	 Luftfugtighed: 20 til 70 % (ingen kondens på enheden)

Tobii PCEye er hverken vandtæt eller vandafvisende. Enheden bør ikke opbevares under 
uforholdsmæssigt fugtige eller på anden måde våde forhold. Enheden må ikke nedsænkes 
i vand eller andre væsker. Vær omhyggelig med ikke at spilde væsker på enheden.

5.1 Rengøring
Inden PCEye-enheden rengøres, slukkes den computer, som enheden er fastgjort på, 
og alle stik tages ud. Brug en blød, let fugtig og fnugfri klud. Sørg for, at der ikke trænger 
fugt ind i enhedens åbninger. Brug ikke vinduespudsemidler, almindelige rengøringsmidler, 
aerosolsprayer, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller slibende rengøringsmidler til 
rengøring af enheden.

Det anbefales, at enheden rengøres en gang om måneden.

5
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5.2 Transport af PCEye-enheden
Tag alle ledninger ud, og benyt den medfølgende bæretaske.

Hvis enheden skal indleveres til reparation, skal sendes eller medbringes på rejse, skal du 
bruge den oprindelige emballage.

Hvis du har monteret PCEye-enheden på en skærm ved hjælp af monteringsbesla-
get, må du ikke flytte de forbunde enheder ved blot at tage fat i PCEye-enheden eller 
monteringsbeslaget. Fastgørelsespunkterne på VESA-beslaget kan muligvis ikke bære 
computerskærmens vægt, og de to enheder kan gå fra hinanden og falde ned eller vælte 
på grund af vægtforskydning og gå i stykker. Tobii Technology kan ikke gøres ansvarlig for 
skader opstået som følge heraf.

5.3 Bortskaffelse af PCEye-enheden
PCEye-enheden må ikke bortskaffes sammen med husholdnings- eller kontoraffald. Følg 
de lokale regler for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
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 Bilag

6.1 Bilag A: Systemoplysninger
Sådan får du vist enhedens version og model:

1. Åbn Tobii Eye Control-indstillinger. 
2. Vælg Systemoplysninger. Sørg for at have disse oplysninger til rådighed, hvis 

du får problemer med enheden og har brug for at kontakte Kundesupport.

Hvis du klikker på Kopiér alle oplysninger, kan du indsætte oplysningerne i et doku-
ment, for eksempel Notesblok eller WordPad, eller direkte i en e-mail.

6.2 Bilag B: Overensstemmelsesoplysninger
Tobii PCEye-enheden er afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en 
digital enhed i Klasse B i henhold til kravene i IEC-UL-EN 60601-1. Disse grænser er 
sat for at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens fra andet elektrisk udstyr 
i hjemmet. PCEye-enheden kan udsende elektromagnetiske bølger, som kan forårsage 
skadelig interferens, der forstyrrer radiokommunikationen, navnlig hvis enheden ikke in-
stalleres og anvendes i overensstemmelse med denne brugervejledning. Hvis du oplever 
interferens med radio- eller tv-kommunikation, skal du slukke PCEye-enheden ved at 
koble den fra computeren. Hvis generne fortsætter, efter at du har genstartet enheden, 
kan du forsøge at afhjælpe problemet på en af følgende måder:

•	 Drej eller flyt modtagerantennen.
•	 Anbring udstyret og modtageren længere fra hinanden.
•	 Slut udstyret til en anden stikkontakt end den, modtageren er tilsluttet.
•	 Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Tobii Technology, kan medføre forbud 
mod anvendelse af udstyret.

Tobii PCEye er afprøvet og godkendt som en medicinsk anordning i Klasse 1. Elektrisk 
medicinsk udstyr som dette kræver særlige forholdsregler med hensyn til elektromag-
netisk kompatibilitet og skal derfor installeres og ibrugtages i henhold til oplysningerne i 
denne brugervejledning. 
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Brug af andre kabler og andet tilbehør end det, der leveres sammen med enheden, kan 
påvirke den elektromagnetiske kompatibilitet.
For at kunne opretholde overensstemmelse vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet 
skal den skærm, som Tobii PCEye-enheden er fastgjort på, opfylde kravene i Internatio-
nal Safety Standard for Information Technology Equipment, IEC 60950.

Vejledning og erklæring fra producenten – elektromagnetiske emissioner 

Tobii PCEye er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der beskrives nedenfor. 
Kunden eller brugeren af Tobii PCEye bør sikre sig, at enheden bruges i et sådant miljø.

Emissionstest
Overensstem-
melse

Elektromagnetisk 
miljø – vejledning

RF-emissioner (radiofrekvens)
CISPR 11 Gruppe 1

Tobii PCEye-enheden 
anvender kun RF-ener-
gi til interne funktioner. 
Derfor er enhedens 
RF-emissioner meget 
lave og vil sandsynligvis 
ikke forårsage inter-
ferens i elektronisk 
udstyr i nærheden.

RF-emissioner
CISPR 11 Klasse B

Tobii PCEye er egnet 
til brug i alle rum, 
herunder i hjemmet og 
i rum, der er tilsluttet 
det offentlige lavspæn-
dingsnet, der leverer el 
til boliger.

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Ikke relevant

Spændingsfluktuationer/flimmer
IEC 61000-3-3

Ikke relevant

I henhold til specifikationerne i tabel 4 i EN 60601-1-2 (2007) er den anbefalede mini-
mumsafstand for stråleemissioner fra Tobii PCEye-enheden til andet medicinsk udstyr 
1 cm.
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Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommu-
nikationsudstyr og Tobii PCEye-enheden 

Tobii PCEye er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede 
RF-forstyrrelser er kontrolleret. Kunden og brugeren af Tobii PCEye kan bidrage til 
at forebygge elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand 
mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og Tobii PCEye-en-
heden i henhold til nedenstående anbefalinger afhængigt af kommunikationsudstyrets 
maksimale udgangseffekt.

Senderens nominelle 
maksimale udgangsef-

fekt

W

Separationsafstand i henhold til senderens 
frekvens

80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz

0,01 12 cm 23 cm

0,1 37 cm 74 cm

1 1,2 m 2,3 m

10 3,7 m 7,4 m

100 11,7 m 23,3 m
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Vejledning og erklæring fra producenten – elektromagnetisk immunitet 

Nedenfor følger en beskrivelse af og producentens erklæring om elektromagnetisk 
immunitet for Tobii PCEye.

Immuni-
tetstest

IEC 
60601 
testni-
veau

Overens-
stemmel-
sesniveau

Elektromagnetisk miljø – vejledning

Ledet RF
IEC 61000-

4-6

Udstrålet 
RF

IEC 61000-
4-3

3 Vrms
150 kHz til 
80 MHz

3 V/m
80 MHz til 
2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Bærbart og mobilt RF-kommunikati-
onsudstyr bør ikke anvendes tættere på 
nogen del af PCEye-enheden, inklusive 
kabler, end den anbefalede separationsaf-
stand beregnet ved hjælp af ligningen, der 
gælder for senderens frekvens.

Anbefalet separationsafstand

 
 80 MHz til 800 MHz

 800 MHz til 2,5 GHz

hvor "P" er senderens nominelle mak-
simale udgangseffekt i Watt (W) ifølge 
producenten af senderen, og "d" er den 
anbefalede separationsafstand i meter (m).

Feltstyrker fra faste RF-sendere i henhold 
til en elektromagnetisk undersøgelse af 
området, skal a være mindre end overens-
stemmelsesniveauet i de enkelte frekven-
sintervaller. b

Der kan forekomme interferens i 
nærheden af udstyr, der er mærket med 
følgende symbol.
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NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensinterval.

NOTE 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagne-
tiske udbredelse påvirkes af absorption og tilbagekastning fra bygninger, genstande og 
personer.
a Feltstyrkerne fra faste sendere såsom basestationer til radiobaserede (mobile/
trådløse) telefoner og landbaserede mobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radio-
transmissioner og tv-transmissioner kan teoretisk set ikke forudsiges nøjagtigt. For at 
vurdere det elektromagnetiske miljø på grund af faste RF-sendere bør man overveje 
en elektromagnetisk undersøgelse af området. Hvis den målte feltstyrke på det sted, 
hvor PCEye-enheden anvendes, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau 
ovenfor, bør PCEye-enheden observeres for at sikre, at den fungerer normalt. Hvis 
der observeres unormal funktion, kan der være behov for yderligere foranstaltninger, 
som for eksempel at dreje eller flytte PCEye-enheden.

b Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz, skal feltstyrker være mindre end V/m.
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Vejledning og erklæring fra producenten – elektromagnetisk immunitet 

Nedenfor følger en beskrivelse af og producentens erklæring om elektromagnetisk 
immunitet for Tobii PCEye.

Immunitetstest

Elektromagnetisk im-
munitet – beskrivelse 

af test og overensstem-
melse

Elektromagnetisk miljø 
– vejledning

Elektrostatisk udladning
EN 61 000-4-2 (1995) + 
A1 + A2

Testniveau +/- 2, +/- 4 og +/- 
6kV kontaktudladning og +/- 2, 
+/- 4 og +/- 8 kV luftudladning.
EUT fungerede uden forrin-
gelse under testen.
EUT er i overensstemmelse 
med ydelseskriterierne. 

Gulve skal være af træ, beton 
eller keramiske fliser. Hvis 
gulvene er beklædt med et 
syntetisk materiale, skal den 
relative luftfugtighed være 
mindst 30 %.

Netspændingen skal være 
af samme kvalitet, som er 
normalt til erhvervs- og 
hospitalsdrift.

Udstrålede elektromagnetiske 
felter i frekvensområdet 80-
2500 MHz
EN 61 000-4-3 (2006)

Testniveau 3 V/m med 80 % 
AM @ 1 kHz.
EUT fungerede uden forrin-
gelse under testen.
EUT er i overensstemmelse 
med ydelseskriterierne. 

Hurtig transient/burst
EN 61 000-4-4 (2004)

Testniveau: ±2 kV på veksel-
strømsporte.
EUT fungerede uden forrin-
gelse under testen.
EUT er i overensstemmelse 
med ydelseskriteriet.

Strømstød
EN 61 000-4-5 (2006)

Testniveau: ±0,5 kV og ±1 kV 
linje til linje på vekselstrøm-
sporte.
EUT fungerede uden forrin-
gelse under testen.
EUT er i overensstemmelse 
med ydelseskriteriet.

Magnetfelter ved netfrekvens
EN 61 000-4-8 (1993) + A1

EUT har ingen dele, der er 
følsomme over for magnet-
felter. Produktet anses for at 
overholde standarden uden 
afprøvning.
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I henhold til testspecifikationerne i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) må Tobii PCEye-
enheden ikke: 

•	 Udvise komponentfejl
•	 Nulstille sig selv til standardindstillingerne fra fabrikken
•	 Udsende falske alarmer
•	 Starte en utilsigtet operation, selv om denne ledsages af en alarm

For så vidt angår testspecifikationerne i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) er ophør eller af-
brydelse af enhver tilsigtet operation, selv om denne ledsages af en alarm, tilladt på Tobii 
PCEye, fordi den ikke udfører nogen sikkerhedskritiske operationer.

Og for så vidt angår testspecifikationerne i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) er fejl i en vist 
numerisk værdi, der er tilstrækkelig stor til at påvirke diagnosticering eller behandling, 
ikke relevant for Tobii PCEye.
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6.3 Bilag C: Tekniske specifikationer

Tobii PCEye

Arbejdsafstand 
19.7 - 31.5 tommer

50-700 cm 

Tolerance for hovedbevægelse til siden 

@ 65 cm / 25.6 tommer

(bredde x højde)

11.8 x 9.8 tommer

30 x 25 cm

Hastighed, hovedbevægelse (optimal)
11,8 tommer/s

30 cm/s

Blikdatahastighed 30 Hz

Nøjagtighed ved blikvurdering 0,8 grader

Optimal skærmstørrelse 15 - 22 tommer

Montering
VESA 100 x 100 mm 

VESA 75 x 75 mm

Strømforsyning

110V  AC

eller

220V  AC

Enhedens vægt
12.3 oz

350 g

Enhedens størrelse (længde x højde x 

dybde) 

9.8 x 2.1 x 2.0 tommer

250 x 53 x 50 mm

Fungerer med (operativsystem) Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2) eller Windows 7

Systemkrav

CPU: 1 GHz, 2 kerner

RAM 2GB

GPU: 60 MB RAM på skærmkortet, Pixel Shader version 2.0 eller 

nyere

Standarder/Registrering

Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr

RoHS-direktivet 2002/95/EF om begrænsning af anvendelse af 

farlige stoffer

EMC-direktivet 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet

Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF

Afsnit 15 i FCC-reglerne

FDA-registreret
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