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 Johdanto
Kiitos, kun ostit Tobii Technologyn valmistaman Tobii PCEye -laitteen!
Jotta tämä tuote toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, lue tämä opas huolellisesti.

Tämä käyttöopas kattaa:

•	 PCEye-laitteen ja sen käytön
•	 Tobii Eye Control Suite -ohjelman (joka mahdollistaa katseenseurannan käytön 

tietokoneessa).

1.1 Käyttötarkoitus
Tobii PCEye -moduuli on katseenseurantayksikkö, joka on suunniteltu kiinnitettäväk-
si asennustelineen avulla tietokoneen näyttöön. PCEye-moduulin avulla voit käyttää 
tietokonetta katseenseurannalla tarkasti silmälaseista, piilolinsseistä, silmien väristä tai 
valo-olosuhteista riippumatta. Yksinkertaisesti ilmaistuna se mahdollistaa tietokoneen 
hallinnan silmillä. Voit ohjata hiiren osoitinta katsomalla näyttöön ja napsauttaa räpäyttä-
mällä silmiä, viipyilemällä (tuijottamalla näyttöön tietyn aikaa) tai käyttämällä kytkintä.

Yhdessä yhteysohjelman kanssa käytettynä PCEye antaa puhetta tukevaa ja korvaavaa 
kommunikaatiota eli AAC:tä käyttäville mahdollisuuden saavuttaa täyden potentiaalinsa 
katseenseurannan avulla. PCEyen katseenseurannan avulla käyttäjä voi luoda tekstin tai 
symbolien avulla synteettistä (tietokoneääni) tai digitoitua (tallennettu ääni) puhetta kah-
denkeskistä yhteydenpitoa varten. Lisäksi käyttäjä voi viestiä sähköpostin, tekstiviestien 
ja verkkojuttelun välityksellä, ja hänellä on vapaat ja joustavat mahdollisuudet kirjoittaa ja 
muokata asiakirjoja, selata internetiä, kuunnella musiikkia ja pelata pelejä. Yhdessä yhte-
ysohjelman ja ympäristön hallinnan yksikön kanssa käytettynä PCEyen katseenseuranta 
mahdollistaa television, DVD-soittimen ja muiden kodin laitteiden toimintojen käyttämi-
sen infrapunakaukosäätimen avulla

Yhdessä yhteysohjelman kanssa käytettäessä PCEye-laitetta ei ole tarkoitettu käyttäjän 
ainoaksi yhteydenpitovälineeksi, vaan täydentäväksi viestintäratkaisuksi. Viestintää helpot-
tavaa huipputeknistä AAC-laitetta käyttävän henkilön on suositeltavaa käyttää lisämene-
telminä AAC-ratkaisuja, jotka hyödyntävät tekniikkaa vain vähän tai eivät ollenkaan.
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1.2 Pakkauksen sisältö
PCEye-pakkaus sisältää seuraavat:

•	 Tobii PCEye
•	 Tobii PCEyen kantokotelo
•	 Tobii PCEyen asennusteline
•	 Verkkolaite
•	 Micro USB -kaapeli
•	 Torx 20 -avain (ruuviavain)
•	 6 Torx-ruuvia (4 M4-tasakantaruuvia ja 2 tavallista M4-ruuvia)
•	 Asennus-CD

 - Tobii Eye Control Suite
 - Tobii PCEyen ohjattu asennus
 - Tobii PCEyen ohjattu määritys
 - Tobii Communicator (kokeiluversio)

•	 Tämä Tobii PCEyen käyttöopas
•	 Tobii PCEyen asennusohjain (jossa cm-/tuumaviivain)
•	 Vaihtoehtoinen kiinnityssarja (näytön upotettuja VESA-ruuvireikiä varten)

 - 4 pitkää M4-Torx-tasakantaruuvia
 - 4 välilevyä 

Tobii PCEyen käytön yhteydessä saa käyttää vain PCEye-pakkauksen sisältämiä, tuotteen 
ohjeissa kuvattuja ja muita hyväksyttyjä Tobii-lisävarusteita.

1.3 Asiakastuki
Jos tarvitset asiakastukea, ota yhteys paikalliseen edustajaan tai Tobiin tukeen. Jotta saisit 
apua mahdollisimman nopeasti, pidä PCEye-laitteesi käsillä ja varmista, että Internet-
yhteys on käytettävissä, jos mahdollista. Selvitä myös laitteesi sarjanumero laitteen 
takaosasta tai Tobii Eye Control Optionsin kohdasta Järjestelmän tiedot. Katso 
lisätietoja kohdasta Järjestelmän tiedot luvussa Liitteet.

Lisätietoja tuotteista ja muita tukitietoja on Tobii-yhteisössä osoitteessa www.mytobii-
community.com sekä Tobiin sivustolla www.tobii.com kohdassa Augmentative and 
Alternative Communication.
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1.4 Takuu
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Takuu on voimassa vain, jos 
laitetta käytetään käyttöoppaan mukaisesti ja jos takuusinettiä ei ole murrettu. PCEye-
laitteen purkaminen mitätöi takuun.

1.5 Ulkopuolisten valmistajien lisävarusteet
Ulkopuolisten valmistajien tuotteiden ja lisävarusteiden käyttö on käyttäjän omalla 
vastuulla, ja kyseisten tuotteiden toimivuus yhdessä Tobii PCEyen kanssa on ulkopuolisen 
valmistajan vastuulla.
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 Turvallisuus
Tobii PCEye on testattu ja hyväksytty kaikkien tämän oppaan kohdassa 6.2 Liite 
B: Vaatimustenmukaisuustiedot ja kohdassa 6.3 Liite C: Tekniset tie-
dot lueteltujen määritysten ja standardien mukaisesti. Tämä käsittää esimeriksi 
lääkinnällisiä laitteita koskevan standardin (luokka 1 / tyyppi B). Tobii PCEye -lait-
teen turvallisen toiminnan varmistamiseksi on kuitenkin syytä muistaa muutama 
turvallisuuteen liittyvä varoitus:

2.1 Asennusta koskeva varoitus
PCEye-laitteet on asennettava hyväksyttyjen asennustelineiden tai -pidikkeiden ohjei-
den mukaan (katso 3 Alkutoimet > 3.2 PCEyen kiinnittäminen tietokoneen 
näyttöön). Jos laite kuitenkin vahingoittaa tai vaurioittaa jotain tai jotakuta putoamisen 
tai muun syyn takia, Tobii Technology eivätkä mitkään sen edustajat ole vastuussa tai 
korvausvelvollisia mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai tapaturmista. Käyttäjä asentaa 
PCEyen kokonaan omalla vastuullaan.

2.2 Hätätilanteita koskeva varoitus
Alhaisen, mutta mahdollisen vikaantumisriskin takia Tobii PCEye -laitteeseen ei pidä luot-
taa ainoana ääniviestinnän tai ympäristön hallinnan laitteena hätätilanteissa ja vaarallisissa 
tai muuten merkittävissä tilanteissa. Laitteeseen ei pidä luottaa hätäpuheluita tai pankki-
tapahtumia varten. On suositeltavaa pitää yllä useita tapoja yhteydenpitoon hätätilanteis-
sa. Pankkitapahtumia varten pitää aina käyttää pankin suosittelemaa ja pankin standardien 
mukaisesti hyväksyttyä järjestelmää.

2.3 Infrapunasäteitä koskeva varoitus
Kun Tobii PCEye -laite aktivoidaan, se lähettää infrapunasäteitä. Joidenkin lääketieteellis-
ten laitteiden toiminta saattaa häiriintyä infrapunavalosta tai -säteilystä. Älä käytä PCEye-
laitetta tällaisten herkkien lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä, sillä niiden tarkkuus 
ja toiminta saattavat kärsiä.
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2.4 Epilepsiaa koskeva varoitus
Jotkut valoherkästä epilepsiasta kärsivät henkilöt saattavat saada epilepsiakohtauksia 
tai menettää tajuntansa nähdessään arkielämässä tietynlaisia vilkkuvia valoja tai valokuvi-
oita. 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 koh-
tauksen katsoessaan tiettyjä kuvia tai kuvioita näytössä tai jopa altistuessaan katseen-
seurantalaitteen valonlähteelle. Arviolta 3–5 %:lla epilepsiaa sairastavista henkilöistä on 
tämäntyyppinen valoherkkä epilepsia. Useat valoherkästä epilepsiasta kärsivät henkilöt 
kokevat auraoireita tai muita epätavallisia tuntemuksia ennen kohtausta. Jos olosi poikke-
aa tavallisesta käytön aikana, käännä katseesi katseenseurantalaitteesta.

2.5 Sähköä koskeva varoitus
Älä avaa PCEye-laitteen koteloa, sillä muuten saatat altistua mahdollisesti vaaralliselle 
jännitteelle. Laitteessa ei ole mitään huollettavia osia.

2.6 Magneettikenttää koskeva varoitus
PCEyen asennustelineessä on magneetteja. Magneettikentät saattavat häiritä sydämen-
tahdistinten ja defibrillaattoreiden toimintaa. Nyrkkisääntönä magneettien ja sydänlait-
teen välillä tulee säilyttää vähintään 15 senttimetrin etäisyys.

2.7 Lasten turvallisuus
Tobii PCEye on edistyksellinen tietokonejärjestelmä ja elektroninen laite. Se 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.
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 Alkutoimet
Jotta katseenseuranta toimisi tietokoneessa Tobii PCEyen avulla, on ensin asennettava 
tarvittavat ohjelmat mukana toimitetulta CD:ltä, asennettava Tobii PCEye -moduuli 
asennustelineeseensä ja kiinnitettävä se kunnolla laitteeseen.

Laite toimii VAIN PC-tietokoneissa, joissa on Windows-käyttöjärjestelmä (Windows XP 
ja uudemmat). Se on tarkoitettu käytettäväksi pöytätietokoneissa, joissa on erillinen näyt-
tö. Jos käytät kannettavaa tietokonetta, PCEye toimii oikein vain, jos käytät kannettavaa 
tietokonetta paikallaan ja erilliseen näyttöön kytkettynä.

Huomaa, että PCEye-ohjelmisto ei sisällä virussuojausta. Tietokoneessa on oltava asen-
nettuna riittävä virussuojaus toimintahäiriöiden välttämiseksi.

Asenna ohjelmisto ENNEN kuin kytket PCEye-katseenseurantalaitteen tietokoneeseesi.
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3.1 Laitteen osat, liitännät ja liittimet

Verkkolaite USB -> Micro 
USB -kaapeli

PCEye edestä

Micro USB -liitäntä

Verkkolaiteliitäntä

IR-kameran suojus

Asennusteline

Magneettinen asennuksenva-
kaaja

Kaapelipidike

Kiinnitysruuvien reiät

PCEye takaa

Magneettiset 
asennuspisteet

Kiinnitysruuvien reiät
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3.2 Tobii PCEyen ohjattu asennus
Tobii PCEyen ohjattu asennus toimii apuna aloittaessasi katseenseurannan käyttöä 
tietokoneella. Se opastaa PCEyen tarvitseman ohjelmiston asennuksessa, antaa lisenssi-
tietoja ja esittelee PCEyen asennuksen tietokoneeseen lyhyellä animaatiovideolla. 

1. Aseta mukana toimitettu CD tietokoneen CD-/DVD-asemaan. Ohjattu asen-
nus avautuu automaattisesti.

2. Noudata ohjatun asennuksen ohjeita ja jatka valitsemalla Seuraava.

Kun ohjattu asennus on valmis, tietokoneen virta on katkaistava PCEyen asennusteli-
neen asentamiseksi näyttöön, PCEyen asentamiseksi asennustelineeseen sekä PCEyen ja 
tietokoneen välisten kaapeleiden kytkemiseksi.



Tobii PCEyen käyttöopas

13Luku 3  Alkutoimet

3. Poista CD ja katkaise tietokoneen virta valitsemalla ohjatun asennuksen 
Viimeistele-sivulla Sammuta.

3.3 PCEyen kiinnittäminen tietokoneen näyttöön
Asenna PCEye oikein tietokoneen näyttöön noudattamalla ohjatun asennuksen asen-
nusvideon (sisältyy myös ohjattuun määritykseen) ohjeita ja käyttämällä mukana 
toimitettua Tobii PCEyen asennusohjainta.

Asennusteline sopii vain litteisiin näyttöihin, joissa on vapaa VESA-asennusjärjestelmä 
(vapaat 10  × 10 cm:n asennusreiät). 

Varmista, että VESA-asennusjärjestelmä ei peitä tuuletinta näytössä, johon se asennetaan. 
Jos tuuletin peittyy, näyttö saattaa ylikuumentua, mikä lisää tulipalon ja palovammojen 
riskiä. Käytä näyttöä, jonka tuuletin ei jää VESA-pidikkeen peittoon.
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Vapaa VESA EI vapaa VESA

10 cm 

10
 c

m
 

•	 Käytä mukana toimitetun PCEyen asennusohjaimen (sekä ohjatun asen-
nuksen asennusvideon) ohjeita apuna asentaessasi PCEye-asennustelinettä ja 
PCEye-laitetta tietokoneeseen.

Kun kiinnität asennustelinettä näytön VESA-pidikkeeseen, älä kiristä ruuveja liikaa. 
Kiristä, kunnes tunnet vastusta. Liiallinen kiristäminen saattaa lisätä rikkoontumi-
sen riskiä, eikä se paranna toimintaa. Ruuvaa ensin yksi ruuvi kevyesti kiinni ja sen 
jälkeen ristikkäin toinen ruuvi yhtä kevyesti. Ruuvaa kolmas ruuvi kevyesti kiinni ja 
sen jälkeen ristikkäin neljäs ruuvi. Kiristä lopuksi kaikki ruuvit samassa järjestyksessä.
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Jos näytön VESA-asennusruuvien reiät ovat upotettua mallia, käytä mukana toimitettua 
vaihtoehtoista kiinnityssarjaa.

•	 Asenna välilevyt näytön ja asennustelineen ruuvireikien väliin upotuksen muo-
dostaman aukon täyttämiseksi.

•	 Käytä vaihtoehtoisen kiinnityssarjan pitempiä tasakantaruuveja telineen kiinnittä-
miseksi välilevyyn ja näyttöön.

Käytä ainoastaan mukana toimitettuja ruuveja PCEyen asentamiseksi kunkin näyttötyypin 
VESA-pidikkeeseen. Käytä vaihtoehtoisen kiinnityssarjan pitempiä ruuveja ainoastaan, jos 
käytät myös välilevyjä upotetussa VESA-pidikkeessä. Ilman välilevyjä saatat ruuvata ruuvit 
liian pitkälle, jolloin näyttö saattaa vahingoittua.

•	 Kun olet kiinnittänyt PCEye-järjestelmän oikein ja liittänyt virtalähteen pistorasi-
aan ja USB-liittimen tietokoneeseen, käynnistä tietokone uudelleen.

•	 Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, PCEyen ohjattu määritys avautuu 
automaattisesti.

Jos et aio käyttää PCEye-laitetta kannettavana katseenseurantayksikkönä ja siirtää sitä 
tietokoneesta toiseen tarkoitusta varten suunnitellun asennustelineen avulla, voit kiin-
nittää PCEyen asennustelineeseen kahdella mukana toimitetulla ”tavallisella” M4-Torx-
ruuvilla vakauden parantamiseksi (katso kuvaa).
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3.4 Tobii PCEyen ohjattu määritys
Kun käynnistät tietokoneen uudelleen sen jälkeen, kun olet suorittanut Tobii PCEyen 
ohjatun asennuksen, asentanut asennustelineen ja PCEyen tietokoneeseen ja kytkenyt 
virta- ja USB-johdot, Tobii PCEyen ohjattu määritys avautuu automaattisesti. 

Ohjattu määritys toimii apuna aloittaessasi katseenseurannan käyttöä tietokoneella. 

Se opastaa sinua seuraavilla alueilla:

•	 Näytön valinta ja näytön koko
•	 Katseenseurantalaitteen sijainti
•	 Asennus (katso video)
•	 Katseenseurannan kalibrointi
•	 Asetukset
•	 Tobii User Experience -ohjelman ja VIP-käyttäjän rekisteröinti

Noudata ohjatun määrityksen kunkin sivun ohjeita ja siirry ohjatun määrityksen 
seuraavalle sivulle napsauttamalla Seuraava.

Huomioi erityisesti ohjatun määrityksen sivut Näyttö ja Kalibrointi. Kummassakin 
tapauksessa sinun on täytettävä pyydetyt tiedot tai suoritettava pyydetyt tehtävät, ennen 
kuin voit valita Seuraava.
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Muista mitata Näyttö-sivulla näytössä näkyvän kolmion todelliset siniset viivat PCEyen 
asennusohjaimen sivussa olevalla viivaimella ja näppäile mitat niille varattuihin kenttiin. 
ÄLÄ yritä mitata tietokoneen näytön fyysistä kokoa. Ohjelma käyttää mitattuja kolmion 
viivojen mittoja fyysisen näytön koon laskemiseen.

Kalibrointi-sivulta pääset seuraavalle sivulle vasta kalibroinnin jälkeen. Noudata ohjeita 
ja valitse Kalibroi. Ilman kalibrointia et voi viedä ohjattua määritystä loppuun, eikä 
katseenseuranta toimi tietokoneessa oikein.
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•	 Valitse ohjatun määrityksen viimeisellä sivulla Valmis. Asetuksesi ja määrityk-
sesi tallentuvat myöhempää käyttöä varten.

Kaikki myöhemmät asetukset, profiilin hallinta ja kalibroinnit tehdään Tobii Eye Cont-
rol Optionsissa (lisätietoja Tobii Eye Control Optionsista on luvussa 4 PCEyen 
käyttö > 4.2 Katseenseurannan käynnistys ja käytöstä poisto – 4.21 Vierittä-
minen Windows-ohjauksella)
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 PCEyen käyttö

4.1 Sijoittaminen
Jalustaansa ja laitteeseesi asennettu PCEye-moduuli on suunniteltu toimimaan parhaiten, 
kun se on käyttäjän silmien kanssa samassa tasossa noin 50–80 cm:n päässä. Siksi sivulle 
nojaavia tai makaavia käyttäjiä varten PCEye-moduulia sekä sen jalustaa ja tietokonelai-
tetta on kallistettava, jotta käyttäjän silmät ovat samassa tasossa näytön kanssa ja oikealla 
etäisyydellä.

50–80 cm

90°

Varmista, että käyttäjä on hyvässä paikassa ja hyvällä etäisyydellä suhteessa laitteen ihan-
teelliseen sijaintiin. Huomaa lisäksi, että käyttömukavuus ja katseenseurannan suoritusky-
ky paranevat, jos aurinko ei paista suoraan näyttöön tai käyttäjän silmiin.

Jotkut ihmiset saattavat kokea jonkin verran väsymystä (katseen tietoisen kohdistamisen 
ja vaativan keskittymisen takia) tai jopa silmien kuivuutta (harventuneen räpyttelyn takia) 
totutellessaan katseenseurantaan ensimmäistä kertaa. Jos koet väsymystä tai silmien 
kuivumista, aloita hitaasti ja rajoita katseenseurantaistuntojesi pituus miellyttävälle tasolle. 
Kosteuttavista silmätipoista saattaa olla apua kuivuuteen. 

4.1.1 Näytön koko ja oikea etäisyys
Käyttäjän oikea etäisyys näyttöön asennetusta PCEye-laitteesta vaihtelee näytön koon 
mukaan. Käyttäjän pitäisi olla oikean etäisyyden päässä, jotta katseenseuranta toimisi 
parhaalla mahdollisella tavalla.

•	 Käytettäessä 15 tuuman näyttöä käyttäjän pitäisi olla noin 63 cm:n päässä näytös-
tä 10 cm:n tarkkuudella.
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•	 Käytettäessä 17 tuuman näyttöä käyttäjän pitäisi olla noin 65 cm:n päässä näytös-
tä 10 cm:n tarkkuudella.

•	 Käytettäessä 19 tuuman näyttöä käyttäjän pitäisi olla noin 67 cm:n päässä näytös-
tä 10 cm:n tarkkuudella.

•	 Käytettäessä 22 tuuman näyttöä käyttäjän pitäisi olla noin 70 cm:n päässä näytös-
tä 10 cm:n tarkkuudella.

Näytön koko ja oikea etäisyys

63 cm

65 cm

67 cm

70 cm

15 tuuman näyttö-------------------

17 tuuman näyttö-------------------

19 tuuman näyttö-------------------

22 tuuman näyttö-------------------

Yleissääntö on, että mitä suurempi näyttö on käytössä, sitä etäämpänä käyttäjän pitäisi 
olla PCEyen ja näytön yhdistelmästä, jotta katseenseuranta toimisi parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Alle 15 tuuman tai yli 22 tuuman näyttöä ei suositella katseenseurantakäyttöön.
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4.1.2 Track Status Viewer
Määritä PCEye-laitteen ihanteellinen korkeus ja vaakasuuntainen sijoittaminen katseen 
seurantaa varten käyttämällä Track Status Vieweria (lisätietoja Track Status Viewerin 
avaamisesta on kohdassa Tobii PCEyen käyttö > Seurannan tilan katsominen).

•	 Ihannetapauksessa käyttäjän silmiä edustavien kahden pisteen pitäisi olla Track 
Status Viewerin keskellä.

•	 Käytä Track Status Viewerin oikealla puolella olevaa etäisyysmittaria määrittä-
mään ihanteellinen etäisyys käyttäjän ja PCEye-laitteen / tietokoneen näytön 
välillä.

•	 Etäisyysmittarin valkoisen palkin pitäisi olla keskikohdan lähellä vihreän alueen 
sisällä, kun ihanteellinen etäisyys PCEye-laitteesta on saavutettu. 

Lisätietoja PCEyen kalibroinnista on kohdassa Tobii C-Eye -moduulin käyttö > Ka-
librointi. Tarkista myös valaistusolosuhteet kalibroinnin aikana aiemmin mainitut seikat 
huomioiden.

4.1.3 Asetteluohje
Lisäavuksi asetteluun on käytettävissä asetteluohje, joka tulee automaattisesti näkyviin 
oikeaan alakulmaan ensisijaisessa näytössä eli näytössä, johon PCEye on asennettu. 

Asetteluohje on visuaalinen opaste, joka yhdistää Track Status Viewerin toiminnan 
kuuteen erilaiseen kuvapohjaiseen ohjeeseen ja auttaa käyttäjää oikeassa asettelussa. 

Nämä kuusi ohjetta neuvovat käyttäjää:
1. liikuttamaan päätään alas
2. liikuttamaan päätään ylös
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3. liikuttamaan päätään oikealle
4. liikuttamaan päätään vasemmalle
5. liikuttamaan päätään lähemmäs näyttöä
6. liikuttamaan päätään etäämmäs näytöstä.

Liikuta päätä lähemmäs näyttöä. Liikuta päätä oikealle.

Asetteluohje häviää automaattisesti, kun käyttäjän sijainti on parantunut ohjeen ohjei-
den mukaisesti.

Jotkut käyttäjät eivät välttämättä halua, että asetteluohje tulee esiin joka kerta, kun 
silmät poistuvat ihanteellisesta sijainnista. 

Automaattisen asetteluohjeen poistaminen käytöstä:

•	 Napsauta PCEye Notifier -kuvaketta  työpöydän ilmoitusalueella ja valitse 
Poista asetteluohje käytöstä.

Ilmoitusalue

Älä peitä PCEyen etuosaa millään tavalla (koristeilla, tarralapuilla jne.), ettei katseenseu-
ranta kärsi.
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4.1.4 Seurantalaatikko
Tobii PCEye sallii suuret pään liikkeet. Kun PCEye/tietokone on kalibroitu oikein ja ase-
tettu oikein käyttäjän eteen, muita säätöjä ei tarvita.

30
 c

m
20 cm

   4
0 c

m

  50–80 cm

Tobii PCEye tuottaa alan suurimman seurantalaatikon, jonka mitat ovat noin  
40 × 30 × 20 cm (leveys × korkeus × syvyys). Seurantalaatikko on näkymätön laatikko, 
joka sijaitsee noin 50–80 cm:n päässä suoraan näytön keskikohdan yläpuolella olevasta 
pisteestä.

Jotta katseenseuranta toimisi oikein, ainakin käyttäjän toisen silmän on oltava seuranta-
laatikossa koko ajan.
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4.2 Katseenseurannan käynnistys ja käytöstä poisto
Windows-ohjaus käynnistetään napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ilmoitusalueella 
olevaa Tobii Eye Control Options -kuvaketta  ja valitsemalla Ota käyttöön 
Windows-ohjaus

Ilmoitusalue

tai

valitsemalla työpöydällä oleva Tobiin Windows-ohjaus -kuvake . Windows-ohjaus 
käynnistyy heti.

Windows-ohjaus poistetaan käytöstä napsauttamalla kakkospainikkeella ilmoitusalueella 
olevaa Tobii Eye Control Options -kuvaketta  ja valitsemalla Poista Windows-
ohjaus käytöstä.

Voit käynnistää Windows-ohjauksen valikon myös Tobii Communicatorista tai vaihtoe-
htoisesta yhteysohjelmasta, jossa on otettu käyttöön Tobii Eye Control SDK:n mahdol-
listamat toiminnot.

Tobii Communicatorissa ja joissain vaihtoehtoisissa yhteysohjelmissa katseenseuranta 
käynnistyy välittömästi ohjelman avaamisen yhteydessä, jos katseenseurantalaite on 
kytketty ja tarvittava katseenseurantaohjelmisto on käytettävissä.

4.3 Tobii Eye Control Optionsin käyttö
Katseenseuranta otetaan käyttöön Windows-ympäristössä (Windows-ohjaus) avaa-
malla Tobii Eye Control Options.

Tobii Eye Control Options on ohjelma, joka mahdollistaa seurannan tilan, kalibroin-
nin, yleisten asetusten ja muiden hallintatoimintojen nopean ja helpon käytön.

Tobii Eye Control Options käynnistetään jollain seuraavista tavoista: 

•	 Avaa Käynnistä-valikko > Kaikki ohjelmat > Tobii > Tobii Eye Control 
Suite > Tobii Eye Control Options.
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•	 Kaksoisnapsauta Tobii Eye Control Options -kuvaketta  ilmoitusalueella tai 
pikakuvaketta  työpöydällä (jos kuvake on luotu).

•	 Napsauta hiiren kakkospainikkeella (sormen pitäminen kuvakkeen päällä koske-
tusnäytössä vastaa kakkospainikkeen napsautusta) Tobii Eye Control Options 
-kuvaketta  ilmoitusalueella. Napsauta sitten Asetukset.

Valitse Tobii Eye Control Optionsissa vasemmalla olevasta luettelosta, mitä valintaa 
haluat muuttaa. Käytettävissä olevat valinnat tulevat näkyviin oikealla olevaan luetteloon. 

Tallenna muutokset napsauttamalla OK. Samalla Tobii Eye Control Options sulkeutuu. 

Peruuta muutokset napsauttamalla Peruuta. Samalla Tobii Eye Control Options sulkeu-
tuu.

Tallenna muutokset napsauttamalla Käytä. Tobii Eye Control Options jää auki.
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4.4 Uuden profiilin luonti
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 Tobii Eye Control Options, napsauta Käyttäjäprofiilit.
2. Kirjoita uusi nimi Profiilin nimi -kenttään. 
3. Valitse olemassa oleva profiili Perustuu profiiliin -pudotusvalikosta. Uusi pro-

fiili saa kaikki valitun profiilin asetukset. Huomaa, että jos aiemmin ei ole luotu 
yhtään profiilia, ainoa valittavissa oleva profiili on oletusprofiili.

4. Tallenna uusi profiili napsauttamalla Luo. Uusi profiili tallentuu heti, kun Luo-
painiketta napsautetaan.

4.5 Nykyisen käyttäjäprofiilin valinta
Nykyisen käyttäjäprofiilin valitseminen:

1. Avaa Tobii Eye Control Options.
2. Valitse käyttäjäprofiili Nykyinen käyttäjäprofiili -pudotusvalikosta.
3. Valitse Käytä.



Tobii PCEyen käyttöopas

27Luku 4  PCEyen käyttö

4.6 Profiilin poisto
Profiilin poistaminen:

1. Avaa Tobii Eye Control Options > Käyttäjäprofiilit.
2. Valitse käyttäjäprofiili Poistettava profiili -pudotusvalikosta.
3. Poista valittu profiili napsauttamalla Poista. Uusi profiili häviää heti, kun Poista-

painiketta napsautetaan. Huomaa, että oletusprofiilia ei voida poistaa.

4.7 Vuorovaikutuksen mukauttaminen

CEye-moduulin vuorovaikutus voidaan sovittaa seuraavien vaiheiden avulla.

1. Avaa Tobii Eye Control Options > Vuorovaikutus. 
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Laajuus

2. Valitse, miten vuorovaikutusasetuksen pitäisi vaikuttaa: 

•	 Napsauta Parhaillaan valittuna olevan käyttäjäprofiilin oletusase-
tukset, jos haluat, että uudet asetukset vaikuttavat koko käyttäjäprofiiliin 
eivätkä ainoastaan tiettyyn sovellukseen. 

•	 Napsauta Parhaillaan valittuna olevan käyttäjäprofiilin sovel-
luskohtaiset 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 enimmäisai-

kaa siirtämällä vastaavaa liukusäädintä.

Visuaalinen palaute

4. Valitse visuaalisen palautteen symboli Viipyilypalautteen tyyppi -pudotusva-
likosta.

5. Valitse palautteen symbolin väri Palautteen väri -pudotusvalikosta.
6. Määritä palautteen symbolin pistekoko ja peittävyys siirtämällä vastaavaa liuku-

säädintä.
7. Jos haluat tuoda katseenseurannalla valitun alueen ympärille aina katkoviivan, 

valitse Näytä näkyvä kehys aktivoidun alueen ympärillä.
8. Jos haluat nähdä, kuinka aktivointitapa näkyy näytössä, napsauta Simuloi akti-

vointi. Esimerkki näkyy Simuloi aktivointi -painikkeen yläpuolella.
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4.8 Seurannan tilan katsominen
Track Status Viewer on ikkuna, jossa voit varmistaa, että katseenseurantalaite voi tunnis-
taa silmäsi ja että olet sijoittunut hyvin laitteen eteen.

Avaa Track Status Viewer jollain seuraavista tavoista:

•	 Avaa Tobii Eye Control Options > Katseenseuranta ja napsauta sitten 
Seurannan tila -painiketta.

•	 Napsauta hiiren kakkospainikkeella (sormen pitäminen kuvakkeen päällä koske-
tusnäytössä vastaa kakkospainikkeen napsautusta) Tobii Eye Control Options 
-kuvaketta  ilmoitusalueella ja valitse Näytä Seurannan tila.

Ilmoitusalue
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4.9 Kalibrointi

4.9.1 Kalibroinnin käynnistys
Kalibrointi voidaan käynnistää jollain seuraavista tavoista:

•	 Avaa Tobii Eye Control Options > Katseenseuranta ja napsauta sitten 
Käynnistä kalibrointi… -painiketta.

•	 Napsauta hiiren kakkospainikkeella (sormen pitäminen kuvakkeen päällä koske-
tusnäytössä vastaa kakkospainikkeen napsautusta) Tobii Eye Control Options 
-kuvaketta  ilmoitusalueella ja valitse Käynnistä kalibrointi.

Ilmoitusalue

4.9.2 Kalibroinnin keskeyttäminen
Keskeytä kalibrointi jollain seuraavista tavoista:

•	 Paina Esc.
•	 Napsauta näyttöä hiiren vasemmalla painikkeella.
•	 Kosketa näyttöä.

4.9.3 Aktiivisen silmän mukauttaminen
Valitse silmä, jota haluat katseenseurantalaitteen seuraavan:

1. Avaamalla Tobii Eye Control Options > Katseenseuranta.
2. Valitsemalla aktiivisen silmän Aktiivinen silmä -pudotusvalikosta.  

Huomaa! Tämä tehdään kalibroinnin jälkeen.
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4.9.4 Kalibrointipisteiden parantaminen

Kalibroinnin jälkeen voit parantaa yhtä tai useampaa kalibrointipistettä. 

Kalibroinnin laatu ilmaistaan värikoodein. 

•	 Jos Kalibroinnin tulos -osion taustaväri on vaaleanpunainen, kalibroinnin laatu 
on suhteellisen heikko. Voit parantaa katseenseurantaa kohentamalla yhtä tai 
useampaa pistettä tai aloittamalla kalibroinnin alusta. 

•	 Jos Kalibroinnin tulos -osion taustaväri on vaaleankeltainen, kalibroinnin laatu 
on keskitasoa. Voit parantaa katseenseurantaa kohentamalla erikseen yhtä tai 
useampaa pistettä.

•	 Jos Kalibroinnin tulos -osion taustaväri on vihreä, kalibroinnin laatu on hyvä.

Huomaa, että voit kalibroinnin laadusta huolimatta aloittaa katseenseurannan käytön va-
litsemalla OK tai Käytä. Kalibrointitulosten laatu vaikuttaa ainoastaan katseenseurannan 
tarkkuuteen ja toiminnallisuuteen. Parhaat kalibrointitulokset löytyvät kokeilemalla.
Mitä lähempänä toisiaan kalibrointipisteen viivat ja ympyrän keskipiste ovat, sitä parempi 
on pisteen  kalibrointi. Voit valita parannettavat pisteet ja kalibroida vain nämä pisteet 
uudelleen. Voit parantaa yhtä tai useampaa kalibrointipistettä:
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1. Avaamalla Tobii Eye Control Options > Katseenseuranta.
2. Merkitsemällä kohdassa Kalibroinnin tulos pisteen tai pisteet, joita haluat 

parantaa.
3. Napsauttamalla Paranna pisteitä, jolloin valittujen pisteiden kalibrointi alkaa.

4.9.5 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 katseen-
seuranta ei toimi kunnolla tällä alueella. 
Voit poistaa yhden tai useamman kalibrointipisteen:

1. Avaamalla Tobii Eye Control Options > Katseenseuranta.
2. Merkitsemällä kohdassa Kalibroinnin tulos pisteen tai pisteet, jotka haluat 

poistaa.
3. Napsauttamalla Poista pisteet.
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4.9.6 Kalibroinnin mukauttaminen

Kalibrointi voidaan mukauttaa seuraavien vaiheiden avulla.

1. Avaa Tobii Eye Control Options > Kalibrointiasetukset.

Yleiset

2. Valitse kalibroinnin tausta napsauttamalla taustaväripainiketta ja valitse haluamasi 
väri.

3. Valitse haluamasi kalibrointipisteiden määrä (kaksi, viisi tai yhdeksän) Kalib-
rointipisteet-pudotusvalikosta. Mitä enemmän pisteitä on, sitä tarkemmin 
kalibrointi voidaan suorittaa.

4. Valitse Äänipalaute-pudotusvalikosta, haluatko äänipalautetta vai et.
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Ärsyke

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

•	 Piste: 

 - Valitse pisteen väri napsauttamalla Ärsykkeen väri -painiketta. 
 - Valitse pisteen koko Ärsykkeen koko -pudotusvalikosta.
 - Valitse pisteen nopeus Ärsykkeen nopeus -pudotusvalikosta.

•	 Kuva: 

 - Valitse ensisijainen ärsyke napsauttamalla Selaa ja valitsemalla kuva.
 - Valitse toissijainen ärsyke napsauttamalla 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 toissijainen ärsyke napsauttamalla Selaa ja valitsemalla video.
 - Valitse videon koko Ärsykkeen koko -pudotusvalikosta.
 - Valitse videon nopeus Ärsykkeen nopeus -pudotusvalikosta. 

6. Valitse Animoi ärsykkeet -valintaruutu, jos haluat animoidut ärsykkeet.
7. Jos haluat hallita kalibrointia eli päättää näppäimistöllä, milloin kalibroinnin ärsyk-

keitä siirretään, valitse Selaus näppäimistöllä -valintaruutu.
•	 Käytä Selaus näppäimistöllä -toiminnossa S-näppäintä siirtymiseen 

(kalibrointiärsykkeen liikuttamiseen) ja Esc-näppäintä, hiiren ykköspainiket-
ta tai kosketusnäytön koskettamista kalibroinnin keskeyttämiseen. Käytä 
kuva- tai videokalibroinnin aikana T-näppäintä ensi- ja toissijaisen ärsykeku-
van vaihtamiseen.
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4.9.7 Kalibrointialueen mukauttaminen

Kalibrointialueen mukauttaminen voi olla hyödyllistä, jos käyttäjä ei yletä kaikkiin näytön 
alueisiin käyttäessään katseenseurantaa. Yleistä kalibrointia voidaan parantaa muuttamal-
la kalibrointialueen kokoa siten, että alueet, joihin käyttäjä ei ylety, poistetaan käytöstä.

Kalibrointialue voidaan mukauttaa seuraavien vaiheiden avulla:

1. Avaa Tobii Eye Control Options > Katseenseuranta.
2. Napsauta Kalibrointialue…-painiketta.
3. Työpöydälle tulee näkyviin puoliksi läpinäkyvä sininen alue. Voit siirtää sinistä 

aluetta ja muuttaa sen kokoa, jotta se sopii haluamallesi kalibrointialueelle.
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4.10 Windows-ohjaus
Windows-ohjauksen avulla pääset käyttämään työpöytää ja Windows-tietokoneen kaik-
kia sovelluksia Eye Control- ja Gaze Interaction -sovelluksilla. 

4.10.1 Windows-ohjauksen käynnistys ja käytöstä poisto
Windows-ohjaus käynnistetään napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ilmoitusalueel-
la olevaa Tobii Eye Control Options -kuvaketta  ja valitsemalla Ota käyttöön 
Windows-ohjaus

Ilmoitusalue

tai

valitsemalla työpöydällä oleva Tobiin Windows-ohjaus -kuvake . Windows-ohjaus 
käynnistyy heti.

Windows-ohjaus poistetaan käytöstä napsauttamalla kakkospainikkeella ilmoitusalueella 
olevaa Tobii Eye Control Options -kuvaketta  ja valitsemalla Poista Windows-
ohjaus käytöstä.

Voit käynnistää Windows-ohjauksen myös Tobii Communicatorista tai vaihtoehtoisesta 
yhteysohjelmasta, jossa on otettu käyttöön Tobii Eye Control SDK:n mahdollistamat 
toiminnot.

Automaattinen käynnistys

•	 Avaa Tobii Eye Control Options > Windows-ohjauksen asetukset.
•	 Valitse Windows-ohjauksen automaattinen käynnistys -valintaruutu, jos 

haluat, että Windows-ohjaus käynnistyy automaattisesti, kun Tobii Eye Control 
Suite käynnistyy.
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4.10.2 Windows-ohjauksen tyyppi 
Windows-ohjausta voidaan käyttää kahdessa eri tilassa:

•	 Gaze Selection
•	 Mouse Emulation

Windows-ohjauksen tyypin valitseminen ja Windows-ohjauksen mukauttaminen:

•	 Avaa Tobii Eye Control Options > Windows-ohjauksen asetukset.
•	 Valitse haluamasi Windows-ohjauksen tyyppi Windows-ohjauksen tyyppi 

-kohdassa.

4.10.3 Gaze Selection
Windows-ohjauksen Gaze Selection -tilan ansiosta käyttäjä voi ohjata tavallista Win-
dows-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.)

1. Valitse ensin haluamasi toiminto kiinnitetystä tehtäväpalkista katsomalla sitä. 
2. Katso sitten haluamaasi näytön osaa (tai kuvaketta), jossa haluat suorittaa toi-

minnon. Laite ottaa automaattisen zoomaustoiminnon käyttöön, minkä jälkeen 
kuvake valitaan tai toiminto suoritetaan.

Gaze Selection -asetukset sijaitsevat Gaze Selection -tehtäväpalkissa, joka on kiinnitetty 
näyttöön, kun Gaze Selection -tilan Windows-ohjaus on käytössä. Valitse hammasrattaan 
muotoinen asetuskuvake  katsomalla sitä. Asetusikkuna avautuu. 

4.10.3.1 Gaze Selection -tehtäväpalkki

Gaze Selection -tehtäväpalkin yläosassa on Seurannan tila -osoitin. Sen avulla voit varmis-
taa, että katseenseuranta tunnistaa silmäsi ja että olet sijoittunut oikein laitteen eteen.

Gaze Selection -tehtäväpalkin tehtäväpainikkeet voivat olla jossakin kolmesta eri tilasta. 
Katso alla olevaa kuvaa.
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• Normaali (ei valittu) – Mitään Gaze Selection -tehtäväpainiketta ei ole valittu.

• Valittu – Merkitty tehtäväpainike on valittu, ja tehtävä suoritetaan automaat-
tisen zoomauksen jälkeen, kun käyttäjä katsoo haluamaansa näytön kohtaan tai 
kuvakkeeseen. Jos Gaze Selection -asetusikkunassa valintamenetelmäksi on valit-
tu Kytkin, valittu tehtäväpainike pysyy käytössä tehtävän suorittamisen jälkeen.

• Erittäin tarkka – Sama kuin Valittu, mutta suuremmalla tarkkuu-
della. Erittäin tarkka 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. 

Normaali

Sijoita kohdistin

Vedä ja pudota 
katseella

Katsenäppäimistö

Vasen napsautus

Kaksoisnapsautus

Oikea napsautus

Asetukset

Seurannan tila

Sijoita kohdistin

Vedä ja pudota 
katseella

Katsenäppäimistö

Vasen napsautus

Kaksoisnapsautus

Oikea napsautus

Asetukset

Seurannan tila

Valittu Erittäin tarkka

Selaus katseella Selaus katseella
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4.10.3.2 Tehtäväpainikkeet

Tehtäväpai-
nike

Toiminto Kuvaus

Sijoita kohdistin Toiminto, jolla hiiren kohdistin sijoitetaan 
haluttuun kohtaan. Käytetään esimerkiksi 
silloin, kun kohdistin halutaan siirtää kohteen 
päälle (napsauttamatta sitä).

Selaus katseella Toiminto, jolla selattavaa ikkunaa voidaan 
selata katseohjauksella

•	 Valitse tehtävä.
•	 Katso mitä tahansa kohtaa selatta-

valla alueella ja pidä sitten katseesi 
paikallaan. Katseen selauskuvake 
ilmestyy tähän kohtaan.

•	 Selaa sivua ylöspäin katsomalla 
kuvakkeen yläpuolelle.

•	 Selaa sivua alaspäin katsomalla 
kuvakkeen alapuolelle.

•	 Lopeta selaus katsomalla Gaze 
Selection -tehtäväpalkkia (tai näytön 
ulkopuolisia osia).

Vasen napsautus Toiminto, jolla suoritetaan yksi napsautus 
hiiren ykköspainikkeella

Kaksoisnapsautus Toiminto, jolla suoritetaan kaksoisnapsautus 
hiiren ykköspainikkeella
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Tehtäväpai-
nike

Toiminto Kuvaus

Oikea napsautus Toiminto, jolla suoritetaan yksi napsautus 
hiiren kakkospainikkeella

Vedä ja pudota 
katseella

Toiminto, jolla suoritetaan kaksi napsautusta, 
joista ensimmäinen tapahtuu vedon alkukoh-
dassa ja toinen pudotuskohdassa (siirrettäes-
sä kohteita tai valittaessa alueita).

•	 Valitse tehtävä. 
•	 Katso siirrettävää kohdetta tai 

alueen valinnan aloituskohtaa. 
•	 Suorita Gaze Selection -toiminto 

(ensimmäinen napsautus) kytkimellä 
tai katseella.

•	 Katso välittömästi kohteen pudotus-
kohtaa tai alueen valinnan päätös-
kohtaa.

•	 Tee toinen napsautus kytkimellä tai 
katseella.

Katsenäppäimistö Toiminto, joka avaa katseella ohjattavan 
kuvaruutunäppäimistön katseella kirjoitta-
mista varten

Asetukset Toiminto, jolla avataan asetusikkuna
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4.10.3.3 Valintamenetelmät

Valittu tehtävä voidaan suorittaa kahdella eri tavalla. Haluttu menetelmä valitaan Gaze 
Selection -asetusikkunassa.

Ennen valinnan tekemistä joudut aina valitsemaan suoritettavan tehtävän tehtäväpalkista. 
Katso valitsemaasi tehtävää, kunnes siinä näkyy Valittu- tai Erittäin tarkka -korostus. 

• Katse – Suorita valittu tehtävä katsomalla haluamaasi näytön osaa (tai kuvaket-
ta), jossa haluat suorittaa toiminnon. Laite ottaa automaattisen zoomaustoimin-
non 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.

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

Kun käytetään Katse-menetelmää, tehtäväpalkista täytyy aina tehtävän suorittamisen 
jälkeen valita uusi tehtävä, vaikka se olisi sama kuin juuri käytetty. 

Kun käytetään Kytkin-menetelmää, tehtäväpainikkeet jäävät pohjaan kun ne valitaan. 
Tämä tarkoittaa, että valitun tehtävän voi suorittaa uudelleen, ja tehtäväpalkkia tarvitsee 
katsoa vain, jos halutaan vaihtaa tehtävää.   

4.10.3.4 Katsenäppäimistö

Kun Katsenäppäimistö-painike valitaan tehtäväpalkista, Katsenäppäimistö käynnistyy 
kuvaruutunäppäimistönä. Katsenäppäimistö sijoitettaan joko ruudun ylä- tai alalaitaan 
riippuen siitä mihin käyttäjä on viimeksi napsauttanut (tai missä hiiren osoitin on viimeksi 
ollut) ennen Katsenäppäimistön käynnistämistä.

Katsenäppäimistö koostuu neljästä kiertävästä näppäimistösivusta. Eri näppäimistösivujen 
välillä on helppo liikkua valitsemalla seuraavan sivun painike Katsenäppäimistön kunkin 
sivun oikeasta tai vasemmasta laidasta.



Tobii PCEyen käyttöopas

42 Luku 4  PCEyen käyttö

Näppäin, jota katsotaan, korostetaan ohuella kehyksellä näppäimen  
merkin/toiminnon ympärillä.

Kirjoitettaessa viimeiset 5-10 merkkiä osoitetaan sinisellä värillä  
korostetuissa näppäimissä. Tämä auttaa huomaamaan kirjoitusvirheet ja 
vähentää tarvetta katsoa varsinaista kirjoitettavaa tekstiä, mikä puolestaan kasvattaa 
kirjoitusnopeutta.

Neljä näppäimistösivua ovat:

Oletusaloitussivu

Ensimmäinen sivu oikealle.

Kolmas sivu
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Ensimmäinen sivu vasemmalle (neljäs sivu).

Shift, Ctrl, Alt, Win ja Alt Gr -näppäimet jäävät pohjaan kun ne valitaan. Tämä tarkoittaa 
sitä, että näppäimet pysyvät valittuina kunnes uusi näppäimistöltä valitaan näppäin. Ne 
pysyvät valittuina, jos seuraava valittu näppäin on myös jokin pohjaan jäävistä.

Kirjaimen kirjoittaminen aksenttimerkin kanssa:
1. Valitse aksenttimerkki.
2. Valitse kirjainmerkki.
3. Kirjain ilmestyy halutun aksenttimerkin kanssa.

Numeronäppäimet on aseteltu näppäimistöön samalla tavalla kuin numeronäppäimistössä 
ja niillä voi kirjoittaa Ascii-merkkejä käyttämällä Alt-näppäintä. 

1. Valitse Alt-näppäin.
2. Valitse Ascii-merkin numeroyhdistelmä
3. Valitse Alt-näppäin.
4.  Ascii-merkki tulee näkyviin.

Koko sanan poistaminen kerralla yksittäisten merkkien sijaan:
1. Valitse Ctrl-näppäin.
2. Valitse Askelpalautin-näppäin.

4.10.3.5 Gaze Selection -asetukset

Gaze Selection -asetusikkunaa ohjataan katseella. Käyttäjä voi tehdä kaikki muutokset 
ilman näppäimistöä ja/tai hiirtä.
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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 zoomaus-
toiminnon, 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 syvem-
pää zoomausta.

Nopeus
Zoomausnopeus voidaan asettaa johonkin kahdeksasta tasosta. Vaihda asetusta katso-
malla haluamaasi asentoa. Muuttamalla nopeutta voit säätää zoomauksen nopeutta en-
nen tehtävän suorittamista. Pitkälle oikealle jatkuva asteikon palkki merkitsee nopeampaa 
zoomausta.
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Näppäimistön asetukset -välilehti

Näppäimistön asettelu
Valitun kielen näppäimistön asettelu näytetään. Valitse Muuta-painike vaihtaaksesi näp-
päimistön asettelun toisen kielen mukaiseksi. Tarjolla on lukuisia eri kielten näppäimistön 
asetteluja.

Katseella kirjoittamisen nopeus
Katseella kirjoittamisen nopeus voidaan asettaa johonkin kahdeksasta tasosta, ja voit 
vaihtaa sitä katsomalla haluamaasi asetusta. Katseella kirjoittamisen nopeuden vaih-
taminen vaikuttaa siihen miten pitkään painiketta täytyy katsoa ennen kuin tehtävä 
suoritetaan. Liukusäätimessä näkyvä katseella kirjoittamisen nopeus laskee vasemmalle ja 
nousee oikealle.

Äänipalaute:
• Päällä - Valitse Päällä, jos haluat kuulla äänimerkin Katsenäppäimistön painikkei-

ta valittaessa.

• Pois - Valitse Pois, jos et halua kuulla äänimerkkiä Katsenäppäimistön painikkeita 
valittaessa.

Lopeta ja tallenna valitsemalla OK tai kumoa muutokset valitsemalla Peruuta.
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4.10.3.6 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 valit-
tua tehtävää hetken verran uudelleen.

4.10.3.7 Gaze Selection -toiminnon käyttö Windowsin koko näytön tilassa

Kun Gaze Selection -toimintoa käytetään kuvien, videoiden tai tiedostojen katseluun tai 
ohjelmien suorittamiseen Windowsin koko näytön tilassa, Gaze Selection -tehtäväpalkki 
peittyy. 

Koko näytön tilasta poistumista varten Esc-komentoa vastaamaan on tehty näytön 
vasemmassa ylälaidassa näkyvä katseella valittava ”X”, joka tulee näkyviin aina kun  
Windowsin koko näytön tila on käytössä. 

Poistuaksesi Windowsin koko näytön tilasta:

•	 Kohdista katseesi hetkeksi näytön vasempaan ylälaitaan, kohtaan jossa näkyy ”X” 
“X” korostetaan punaisella, kun se aktivoituu.

•	 Windowsin koko näytön tilasta poistutaan.
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Huomaa, että “X” saattaa joskus olla vaikeasti nähtävissä Windowsin koko näytön tilassa 
käytössä olevista väreistä riippuen. Se näkyy aina aluksi suurena ja kutistuu sitten, jotta 
huomaat sen sijainnin helpommin. 

4.10.4 Mouse Emulation
Mouse Emulation -tilassa käyttäjä voi emuloida ja ohjata tavallista hiiren osoitinta näytös-
sä.

4.10.4.1 Windows-ohjauksen mukautus Mouse Emulation -tilaa varten

Hiiren ohjausnopeus

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

Suurennuslasin koko ja zoomaus

•	 Voit mukauttaa suurennuslasin kokoa siirtämällä Suurennuslasin koko -liuku-
säädintä. 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.
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Automaattinen vaihto kakkospainikkeen napsautuksesta ykköspainikkeen 
napsautukseen

•	 Lisää merkintä tähän valintaruutuun, jos haluat Windows-ohjauksen Mouse 
Emulation -tilan vaihtavan halutun hiiren painikkeen napsautuksen automaattises-
ti takaisin ykköspainikkeeksi  sen jälkeen, kun kakkospainikkeen  napsautus 
on valittu ja suoritettu.

Ota vieritystoiminto pois päältä

•	 Jos et halua käyttää katseenseurantaan perustuvaa vieritystä, valitse kohta Ota 
vieritystoiminto pois päältä.

Mukautetut kohdistimet
Mukautetut kohdistimet on toiminto, joka muuttaa hiiren tavanomaisen kohdistimen 
erityyppiseksi käytettäessä Windows-ohjausta Mouse Emulation -tilassa. 

Erilaiset kohdistimet vastaavat katseenseurannan napsautustyyppejä, jotka on valittu 
Mouse Emulation -valikosta (Mouse Emulation -valikon symbolien määritykset ovat 
kohdissa Napsauttaminen Windows-ohjauksella Mouse Emulation -tilassa, 
Suurentaminen Windows-ohjauksella Mouse Emulation -tilassa ja Mouse 
Emulation -toimintojen valinta).

 tai  +  = kohdistintyyppi  (kohdistimen liikuttaminen, ei napsautusta)

 +  = kohdistintyyppi  (ykköspainikkeen napsautus)

 +  = kohdistintyyppi  (kakkospainikkeen napsautus)

 +  = kohdistintyyppi  (ykköspainikkeen kaksoisnapsautus)

 +  = kohdistintyyppi  (kakkospainikkeen kaksoisnapsautus)

 tai  +  = kohdistintyypit  (vedä) ja  (pudota)

 tai  +  = kohdistintyyppi  (ei liikuttamista)
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•	 Mukautetut kohdistimet otetaan käyttöön Windows-ohjauksen Mouse Emulati-
on -tilassa valitsemalla kohta Mukautetut kohdistimet.

4.10.4.2 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 tehdä 
tämän myös painamalla ja vetämällä Siirrä-kuvaketta . Kun valikko on kiinnitetty, tuo 
Mouse Emulation -valikon kohdat esiin katsomalla näytön ohi.

4.10.4.3 Napsauttaminen Windows-ohjauksella Mouse Emulation -tilassa

Valitse haluamasi hiiren napsautustyyppi Mouse Emulation -valikon Painike-pudotusva-
likosta.

 Oikea napsautus simuloi napsautusta hiiren kakkospainikkeella.

 Vasen napsautus simuloi napsautusta hiiren ykköspainikkeella.

4.10.4.4 Suurentaminen Windows-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 suurennuk-

sen tilan mukaisiksi.

Luku 6   Liitteet
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 Zoomaus kakkospainikkeen napsautuksella

 Zoomaus ykköspainikkeen napsautuksella

4.10.4.5 Mouse Emulation -toimintojen valinta

Voit määrittää napsautukselle eri toimintoja:

 Hiiren kohdistin

 Ei kohdistimen liikettä näytöllä

 Yksi napsautus

 Kaksoisnapsautus

 Vedä ja pudota

4.10.4.6 Windows-ohjauksen keskeyttäminen Mouse Emulation -tilassa

Windows-ohjaus keskeytetään napsauttamalla Windows-ohjausvalikon taukokuvaketta.

 Tauko

Kun Windows-ohjaus ei ole käytössä, katseohjaus voidaan keskeyttää myös suuntaamalla 
katse Tobii CEyen alareunassa keskellä olevaan Tobii-logoon ja valitsemalla katseohjauk-
sella näkyviin tuleva taukokuvake.
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4.10.4.7 Selaaminen Windows-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 painamalla -kuvaketta. Jos painikkeet ovat tiellä, voit piilottaa 
ne käyttämällä -kuvaketta.

Kun vieritystila on käytössä, vieritettävän ikkunan päällä näkyy varjostettu kalteva alue.

Vieritä katsomalla tämän kaltevan alueen ylä- tai alaosaan.

Vieritys voidaan poistaa käytöstä valitsemalla Tobii Eye Control Options > Win-
dows-ohjauksen asetukset > Ota vieritystoiminto pois päältä.
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 Tuotteen hoito

5.1 Lämpötila ja kosteus

5.1.1 Yleinen käyttö
Tobii PCEye kannattaa pitää kuivissa olosuhteissa huoneenlämmössä. Laitteen suositellut 
lämpötila- ja kosteusrajat ovat:

•	 Lämpötila: 0–40 °C
•	 Kosteus: Enintään 70 % (ei kondensaatiota laitteeseen)

5.1.2 Kuljetus ja säilytys
Laitteen kuljetuksessa ja säilytyksessä suositellut lämpötila- ja kosteusrajat ovat:

•	 Lämpötila: –40...70 °C
•	 Kosteus: 20–70 % (ei kondensaatiota laitteeseen)

Tobii PCEye ei ole vedenpitävä eikä vettä hylkivä. Laitetta ei pitäisi pitää äärimmäisen kos-
teissa tai muuten märissä olosuhteissa. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. 
Varo, ettei laitteen päälle kaadu nesteitä.

5.1 Puhdistus
Ennen kuin puhdistat PCEye-laitteen, sammuta tietokone, johon se on kiinnitetty, ja 
irrota kaikki kaapelit. Käytä pehmeää ja hieman kosteaa, nukatonta kangasta. Vältä 
kosteuden pääsemistä laitteen aukkoihin. Älä käytä ikkunanpesuaineita, kodin puhdistus-
aineita, aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkia tai hankaavia aineita laitteen 
puhdistukseen.

On suositeltavaa puhdistaa laite kuukausittain.

5
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5.2 PCEyen kuljetus
Irrota kaikki johdot ja käytä mukana toimitettua kantokoteloa.

Kun kuljetat laitetta korjausta tai lähettämistä varten tai matkalla, käytä alkuperäistä 
koteloa ja pakkausmateriaalia.

Jos PCEye on kiinnitetty näyttöön asennustelineellä, älä kanna kytkettyjä laitteita 
tarttumalla pelkästään PCEye-laitteeseen tai asennustelineeseen. VESA-pidikkeen 
kiinnityspisteet eivät välttämättä kestä tietokoneen näytön painoa, jolloin laitteet voivat 
irrota toisistaan ja pudota tai kaatua ja pudota painon epätasaisen jakautumisen takia. 
Näin laitteet saattavat vahingoittua korjaamattomiin. Tobii Technology ei ole vastuussa 
aiheutuvasta vahingosta.

5.3 PCEyen hävittäminen
Älä hävitä PCEye-laitetta normaalin kotitalous- tai toimistojätteen seassa. Hävitä sähkö- 
ja elektroniikkalaitteet paikallisten määräysten mukaisesti.
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 Liitteet

6.1 Liite A: Järjestelmän tiedot
Laitteen version ja mallin katsominen:

1. Avaa Tobii Eye Control Options. 
2. Valitse 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.

6.2 Liite B: Vaatimustenmukaisuustiedot
Tobii PCEye-laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan B digitaaliselle laitteelle ase-
tettujen rajojen mukainen IEC-UL-EN 60601-1:n määritysten mukaan. Näiden rajojen 
tarkoitus on antaa kotikäytössä kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan. PCEye-laite 
saattaa lähettää sähkömagneettisia aaltoja, jotka saattavat aiheuttaa haitallisia häiriöitä 
radioyhteyksiin, etenkin jos laitetta ei asenneta ja käytetä tämän käyttöoppaan mukaan. 
Jos havaitset häiriöitä radio- tai televisioliikenteessä, sammuta PCEye-laite irrottamalla se 
tietokoneesta. Jos häiriöitä esiintyy laitteen uudelleenkäynnistämisen jälkeen, kokeile yhtä 
tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

•	 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 pätevältä radio-/televisioasentajalta.

Muutokset, joita Tobii Technology ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat mitätöidä 
käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

Tobii PCEye on testattu ja hyväksytty luokan 1 lääkinnälliseksi laitteeksi. Tämänkaltaiset 
lääkinnälliset sähkölaitteet edellyttävät erityisiä varotoimia sähkömagneettisen yhteenso-
pivuuden (EMC) suhteen, joten laite on asennettava ja otettava käyttöön tämän oppaan 
tietojen mukaisesti. 

6
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Muiden kuin mukana toimitettujen ja laitteeseen sisältyvien kaapeleiden ja lisävarusteiden 
käyttäminen saattaa vaikuttaa EMC-suorituskykyyn.
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan vaatimustenmukaisuuden säilyttämiseksi 
näytön, johon Tobii PCEye kiinnitetään, täytyy olla tietotekniikkalaitteiden kansainvälisen 
turvallisuusstandardin IEC 60950 mukainen.

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – häiriönpäästöt 

Tobii PCEye on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa määritetyssä sähkömagneetti-
sessa ympäristössä. Asiakkaan tai Tobii PCEyen käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta 
käytetään määritetyn kaltaisessa ympäristössä.

Päästötesti
Vaatimusten-
mukaisuus

Sähkömagneetti-
nen ympäristö – 
ohjeet

RF (radiotaajuus) -päästöt
CISPR 11 Ryhmä 1

Tobii PCEye hyödyntää 
RF-energiaa vain sisäi-
seen toimintaansa. Siksi 
sen RF-päästöt ovat 
erittäin alhaiset eivätkä 
ne todennäköisesti 
aiheuta häiriöitä lähellä 
oleviin elektronisiin 
laitteisiin.

RF-päästöt
CISPR 11 Luokka B Tobii PCEye sopii 

käytettäväksi kai-
kissa rakennuksissa, 
mukaan lukien kodit ja 
rakennukset, jotka ovat 
suoraan yhteydessä 
julkiseen pienjänni-
tesähköverkkoon, 
joka jakelee sähköä 
asuinkäytössä oleviin 
rakennuksiin.

Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2

–

Jännitteen vaihtelut / välkyntäjännite
IEC 61000-3-3

–

EN 60601-1-2 -standardin (2007) taulukon 4 mukaisesti Tobii PCEye -laitteesta lähtevän 
säteilyn takia suositeltu etäisyys muihin lääkinnällisiin laitteisiin on 1 cm.
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Suositellut etäisyydet kannettavien RF (radiotaajuus) -viestintälaitteiden 
ja Tobii PCEyen välillä 

Tobii PCEye on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa 
säteilevät RF-häiriöt ovat hallinnassa. Asiakas tai Tobii PCEyen käyttäjä voi osaltaan 
estää sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä seuraavassa määritetyn vähimmäi-
setäisyyden kannettavien RF-viestintälaitteiden (lähettimien) ja Tobii PCEyen välillä 
viestintälaitteen enimmäisantotehon mukaisesti.

Lähettimen nimellinen 
enimmäisantoteho

W

Etäisyys lähettimen taajuuden mukaan

80–800 MHz 800 MHz – 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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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto 

Seuraavassa on kuvaus ja valmistajan ilmoitus Tobii PCEyen sähkömagneettisesta 
häiriönsiedosta.

Häiriön-
sietotesti

IEC 
60601 

-testitaso

Vaatimus-
tenmukai-
suustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – 
ohjeet

Johtuva RF
IEC 61000-

4-6

Säteilevä 
RF

IEC 61000-
4-3

3 Vrms
150 kHz – 
80 MHz

3 V/m
80 MHz – 
2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Kannettavia RF-viestintälaitteita ei pitäisi 
käyttää lähettimen taajuuden mukaisesta 
yhtälöstä laskettua suositeltua etäisyyttä 
lähempänä mitään PCEyen osaa, kaapelit 
mukaan lukien.

Suositeltu etäisyys

 
 80–800 MHz

 80 MHz – 2,5 GHz

jossa ”P” on lähettimen enimmäisantote-
ho watteina (W) lähettimen valmistajan 
ilmoituksen mukaan ja ”d” on suositeltu 
etäisyys metreinä (m).

Kiinteiden RF-lähettimien sähkömagneet-
tisen kartoituksen mukaisesti mitattujen 
kentänvoimakkuuksien a pitäisi olla kunkin 
taajuusalueen vaatimustenmukaisuustasoa 
alhaisemmat. b

Häiriöitä saattaa esiintyä seuraavalla 
symbolilla merkittyjen laitteiden läheisyy-
dessä.
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HUOMAUTUS 1 80 MHz:ssä ja 800 MHz:ssä käytetään korkeampaa taajuusaluetta.

HUOMAUTUS 2 Nämä ohjeet eivät välttämättä sovi kaikkiin tilanteisiin. Sähkömag-
neettiseen etenemiseen vaikuttaa absorptio ja heijastukset rakenteista, esineistä ja 
ihmisistä.
a Kiinteiden lähettimien, kuten matkapuhelinten ja langattomien puhelimien sekä 
maaradioiden tukiasemien, harrastelijaradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten ja 
televisiolähetysten kentänvoimakkuuksien teoreettinen ennustaminen tarkasti ei ole 
mahdollista. Kiinteiden RF-lähettimien muodostaman sähkömagneettisen ympäristön 
arviointiin suositellaan sähkömagneettista kartoitusta. Jos PCEyen käyttöpaikan mitat-
tu kentänvoimakkuus ylittää yllä ilmoitetun vastaavan RF-vaatimustenmukaisuustason, 
PCEye-laitetta on tarkkailtava normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos epänormaalia 
toimintaa havaitaan, voi olla tarpeen suunnata PCEye uudelleen tai sijoittaa se toiseen 
paikkaan.

b Taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz kentänvoimakkuuksien pitäisi olla alle 3 V/m.
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto 

Seuraavassa on kuvaus ja valmistajan ilmoitus Tobii PCEyen sähkömagneettisesta 
häiriönsiedosta.

Häiriönsietotesti
Sähkömagneettinen 

häiriönsieto – käytön ja 
vaatimustenmukaisuu-

den kuvaus

Sähkömagneettinen 
ympäristö – ohjeet

Staattisen sähkön purkaus
EN 61 000-4-2 (1995) + 
A1 + A2

Testitaso ±2, ±4 ja ±6 kV:n 
kosketuspurkaukset ja ±2, ±4 
ja ±8 kV:n ilmapurkaukset.
Testattava laite toimi testin 
aikana laadun heikkenemättä 
millään tavalla.
Testattava laite täyttää suori-
tuskykykriteerit. 

Lattioiden pitäisi olla puuta, 
betonia tai kaakelia. Jos lattiat 
on peitetty synteettisellä 
materiaalilla, suhteellisen kos-
teuden pitäisi olla vähintään 
30 %.

Sähköverkkovirran laadun 
pitäisi olla kaupalliselle tai 
sairaalaympäristölle tyypillinen.

Säteilevät sähkömagneet-
tiset kentät taajuusalueella 
80–2500 MHz
EN 61 000-4-3 (2006)

Testitaso 3 V/m ja 80 % AM 
/ 1 kHz.
Testattava laite toimi testin 
aikana laadun heikkenemättä 
millään tavalla.
Testattava laite täyttää suori-
tuskykykriteerit. 

Nopea pulssipiikki / purske
EN 61 000-4-4 (2004)

Testitaso: ±2 kV virtaliitän-
nässä.
Testattava laite toimi testin 
aikana laadun heikkenemättä 
millään tavalla.
Testattava laite täyttää suori-
tuskykykriteerit.

Syöksyaalto
EN 61 000-4-5 (2006)

Testitaso: ±0,5 kV:n ja ±1 kV:n 
pääjännite virtaliitännässä.
Testattava laite toimi testin 
aikana laadun heikkenemättä 
millään tavalla.
Testattava laite täyttää suori-
tuskykykriteerit.

Verkkotaajuusmagneettikentät
EN 61 000-4-8 (1993) + A1

Testattavassa laitteessa ei 
ole magneettiselle kentälle 
herkkiä osia. Tuote on arvioitu 
standardin mukaiseksi ilman 
testausta.
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Standardissa 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) määritettyjen testimääritysten mukaisesti: 

•	 Tobii PCEye -laitteessa ei saa esiintyä komponenttivikoja
•	 Tobii PCEye ei saa palautua tahattomasti tehdasasetuksiin
•	 Tobii PCEye ei saa antaa vääriä hälytyksiä
•	 Tobii PCEye ei saa käynnistää mitään tahattomia toimintoja ei 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 PCEye 
-laitteessa, koska laite ei tee mitään turvallisuuden kannalta kriittisiä toimenpiteitä.

Samoin standardissa 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) määritettyjen testimääritysten mu-
kaisesti näytössä näkyvän numeerisen arvon virheet, jotka ovat riittävän suuria vaikutta-
maan diagnoosiin tai hoitoon, eivät koske Tobii PCEye -laitetta.
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6.3 Liite C: Tekniset tiedot

Tobii PCEye

Toimintaetäisyys 
19.7 - 31.5 tuumaa

50 - 80 cm 

Pään sivuttaisliikkeen suurin sallittu 

määrä 

@ 65 cm / 25.6 tuumaa

(leveys × korkeus)

11.8 x 9.8 tuumaa

30 x 25 cm

Pään liikkeen nopeus (ihanteellinen)
11,8 tuumaa sekunnissa

30 cm sekunnissa

Katseen datataajuus 30 Hz

Katseen tarkkuus (arvio) 0,8 astetta

Ihanteellinen näytön koko 15 - 22 tuumaa

Kiinnitys
VESA 100 x 100 mm 

VESA 75 x 75 mm

Virtalähde

110V  AC

tai

220V  AC

Yksikön paino
12,3 unssia

350 g

Yksikön koko (pituus x korkeus x syvyys) 
9,8 × 2,1 × 2,0 tuumaa

250 x 53 x 50 mm

Yhteensopivuus (käyttöjärjestelmä) Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2) tai Windows 7

Järjestelmävaatimukset

CPU: 1 GHz, 2 ydintä

RAM: 2GB

GPU: 60 MB video RAM, pixel shader -versio 2.0 tai korkeampi

Yhteensopivuudet / rekisteröinnit

Lääkinnällisten laitteiden direktiivi 93/42/ETY

RoHS-direktiivi 2002/95/EY

EMC-direktiivi 2004/108/EY

Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY

FCC:n sääntöjen osa 15

FDA-rekisteröity
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