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 Innledning
Takk for at du kjøpte Tobii PCEye-enheten fra Tobii Technology!
Ta deg tid til å lese brukerveiledningen nøye for å sikre optimal ytelse av dette produktet.

Brukerveiledningen omhandler:

•	 PCEye-enheten og hvordan denne brukes.
•	 Tobii Øyekontrollpanel-programmet (for å aktivere bruk av øyestyring på PC-

en).

1.1 Bruksområde
Tobii PCEye-modulen er en øyestyringsenhet som skal festes under PC-skjermen med 
en monteringsbrakett. PCEye-modulen lar deg bruke øyestyring til å kontrollere PC-en 
med presisjon, uavhengig av briller, kontaktlinser, øyefarge eller lysforhold. Den lar deg 
ganske enkelt kontrollere PC-en med øynene. Ved å se på skjermen kan du styre muse-
pekeren og klikke ved å blinke, fokusere (stirre på skjermen en viss tid) eller ved å bruke 
en bryter.

Når PCEye brukes sammen med kommunikasjonsprogramvare, kan AAC-brukere 
(brukere av alternativ kommunikasjon) utnytte sitt fulle potensial gjennom øyestyring. 
Med øyestyringen fra PCEye kan en bruker kommunisere via tekst eller symboler for å 
generere syntetisert (datamaskinstemme) eller digital (innspilt stemme) tale for ansikt til 
ansikt-kommunikasjon. Brukeren kan også velge å kommunisere via e-post, tekstmeldin-
ger og chatting, og kan skrive og redigere dokumenter, surfe på nettet eller spille musikk 
og spill. Hvis PCEye brukes sammen med kommunikasjonsprogramvare og en miljøsty-
ringsenhet, kan brukerne også bruke øyestyringen til å kontrollere en TV, DVD-spiller og 
andre apparater via infrarød fjernkontroll.

Når PCEye brukes sammen med kommunikasjonsprogramvare, er den ikke ment som 
som bare et kommunikasjonsmiddel for en bruker, men som en utfyllende kommuni-
kasjonsløsning. Lavteknologiske og ikke-teknologiske AAC-løsninger som brukes som 
tilleggsmetoder, anbefales som beste praksis for alle personer som bruker en høytekno-
logisk AAC-enhet.
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1.2 Pakkeinnhold
PCEye-pakken inneholder følgende artikler:

•	 En Tobii PCEye
•	 En Tobii PCEye bæreveske
•	 En Tobii PCEye monteringsbrakett
•	 En strømadapter
•	 En mikro-USB-kabel
•	 En Torx 20 skrutrekker
•	 6 Torx-skruer (4 M4 med flatt hode og 2 M4 vanlig)
•	 En installasjons-CD-plate

 - Tobii Øyekontrollpanel
 - Installasjonsveiledning for Tobii PCEye
 - Konfigurasjonsveiledning for Tobii PCEye
 - Tobii Communicator (prøveversjon)

•	 Denne brukerveiledningen for Tobii PCEye
•	 En monteringsveiledning for Tobii PCEye (med cm/tomme-linjal)
•	 Alternativt monteringssett (for forsenkede VESA-skruehull på skjermen)

 - 4 lange M4 Torx-skruer med flatt hode
 - 4 avstandsstykker 

Du må bare bruke artiklene som følger med i PCEye-pakken, de som er beskrevet i 
produktdokumentasjonen og annet godkjent Tobii-tilbehør sammen med Tobii PCEye.

1.3 Kundestøtte
Ta kontakt med din lokale representant eller støtteavdelingen hos Tobii for støtte. For å 
få hjelp så raskt som mulig, må du forvisse deg om at du har tilgang til PCEye-enheten og, 
hvis mulig, en Internett-forbindelse. Du bør også kunne oppgi serienummeret til enheten, 
som du finner på baksiden av enheten eller under Systeminformasjon i Alternativer 
for Tobii øyestyring. Se avsnittet Systeminformasjon i kapitlet Tillegg.

Hvis du ønsker mer produktinformasjon og andre støtteressurser, kan du gå inn på 
Tobii-samfunnet www.mytobiicommunity.com og Tobii-websiden www.tobii.com under 
AAC.



Brukerveiledning for Tobii PCEye

7Kapittel 1  Innledning

1.4 Garanti
Les denne brukerveiledningen nøye før du tar i bruk enheten. Garantien er bare gyldig 
hvis enheten brukes i henhold til brukerveiledningen og garantiforseglingen ikke er brutt. 
Hvis du demonterer PCEye-enheten, opphører garantien.

1.5 Tilbehør fra tredjeparter
Bruk av produkter og tilbehør fra tredjeparter skjer på brukerens eget ansvar, og det er 
tredjepartsprodusenten som bærer ansvaret og risikoen for funksjonen til disse produk-
tene sammen med Tobii PCEye.
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 Sikkerhet
Tobii PCEye er testet og godkjent iht. alle spesifikasjonene og standardene som 
er beskrevet under 6.2 Tillegg B: Informasjon om overholdelse i denne 
brukerveiledningen og under 6.3 Tillegg C: Tekniske spesifikasjoner – 
inkludert, men ikke begrenset til, standarden for medisinske enheter (klasse 1/
type B). For å sikre at Tobii PCEye-enheten fungerer på en sikker måte, er det 
imidlertid noen sikkerhetsadvarsler du bør være klar over:

2.1 Monteringsadvarsel
PCEye-enhetene skal monteres iht. instruksjonene for godkjente monteringsbraketter 
(se 3 Komme i gang > 3.2 Montere PCEye på PC-skjermen). Hvis enheten av en 
eller annen grunn skulle falle ned og skade noen eller noe, skal verken Tobii Technology 
eller noen av deres representanter kunne stilles ansvarlige eller erstatningspliktige for 
eventuelle skader eller personskader. Monteringen av PCEye gjøres utelukkende på 
brukerens egen risiko.

2.2 Nødsituasjonsadvarsel
På grunn av den lave, men mulige, risikoen for feil, må du ikke utelukkende være avhengig 
av Tobii PCEye som enhet for lydkommunikasjon eller miljøstyring i nødsituasjoner eller 
farlige og på annen måte viktige situasjoner. Du skal ikke være avhengig av enheten for å 
kunne utføre nødanrop eller banktransaksjoner. Vi anbefaler å ha flere måter å kom-
munisere på i nødsituasjoner. Banktransaksjoner bør bare utføres via et system som er 
anbefalt og godkjent av banken iht. gjeldende bankstandarder.

2.3 Infrarød-advarsel
Når det er aktivert, avgir Tobii PCEye infrarødt (IR) lys. Visse medisinske enheter er 
mottakelige for forstyrrelser fra IR-lys og/eller stråling. Bruk ikke PCEye når du er i 
nærheten av slike medisinske enheter da dette kan forstyrre presisjonen eller funksjonen 
til disse.
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2.4 Epilepsiadvarsel
Noen personer med fotosensitiv epilepsi kan få epileptiske anfall eller miste bevisst-
heten når de utsettes for visse blinkende lys eller lysmønstre i hverdagen. Dette kan skje 
selv om personen ikke har en epileptisk sykehistorie eller aldri har hatt epileptiske anfall. 

En person med fotosensitiv epilepsi har sannsynligvis også problemer med TV-skjermer, 
noen dataspill og blinkende fluorescerende lyspærer. Slike personer kan få anfall mens 
de ser på spesielle bilder eller mønstre på en skjerm, eller når de blir utsatt for lyset fra 
øyestyringen. Man antar at 3–5 % av epileptikere har denne typen av fotosensitiv epilepsi. 
Mange personer med fotosensitiv epilepsi opplever en “aura” eller får merkelige fornem-
melser før anfallet inntreffer. Hvis du ikke føler deg bra under bruk, må du flytt øynene 
vekk fra øyestyringen.

2.5 Elektrisitetsadvarsel
Du må ikke åpne huset til PCEye-enheten da du kan bli utsatt for potensielt farlig elek-
trisk spenning. Enheten inneholder ingen deler som må vedlikeholdes.

2.6 Advarsel om magnetisk felt
Monteringsbraketten til PCEye-enheten inneholder magneter. Magnetiske felt kan 
forstyrre funksjonen til pacemakere og implanterte hjertestartere. Som en generell regel 
bør man sørge for en avstand på 15 cm mellom en enhet med magneter og hjerteinnret-
ningen.

2.7 Barnesikkerhet
Tobii PCEye er en avansert datamaskin og elektronisk enhet. Den består av en rekke 
separat monterte deler. Et barn kan klare å demontere og ta ut disse delene, noe som 
dermed kan utgjøre en kvelingsfare eller andre farer for barnet. 
Unge barn må derfor ikke ha tilgang til eller bruke enheten uten tilsyn av foresatte.
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 Komme i gang
For å kunne aktivere øyestyring på datamaskin ved å bruke den sammen med Tobii 
PCEye, må du først installere den nødvendige programvaren og driverne fra CD-platen, 
montere Tobii PCEye-modulen på monteringsbraketten og feste denne riktig på enhe-
ten.

Fungerer BARE på PC-er som kjører Windows (Windows XP og nyere). Beregnet for 
bruk på skrivebords-PC med ekstern skjerm. Hvis du bruker en bærbar PC, vil PCEye 
bare fungere ordentlig hvis du bruker maskinen som stasjonær PC med en ekstern 
skjerm.

Vær klar over at PCEye-programvaren ikke inneholder virusbeskyttelse. Sørg derfor for 
å ha anti-virusprogram installert på datamaskinen for å beskytte programvaren.

Installer programvaren FØR du kobler PCEye-øyestyringsenheten til datamaskinen.
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3.1 Enhetens deler, porter og kontakter

Strømadapter USB til mikro-
USB-kabel

PCEye foran

Mikro-USB-inngang

Strømadapterinngang

IR-kameradeksel

Monteringsbrakett

Magnetisk monteringsfesteKabelholder

Skruehull for monte-
ringsfeste

PCEye bak

Magnetiske 
monteringspunkter

Skruehull for monte-
ringsfeste
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3.2 Installasjonsveiledningen for Tobii PCEye
Installasjonsveiledningen for Tobii PCEye vil hjelpe deg å komme i gang med øyesty-
ringen på datamaskinen. Den vil veilede deg gjennom installasjonen av den nødvendige 
programvaren for PCEye, gi deg lisensinformasjon og vise en kort videoanimasjon som 
viser deg hvordan du monterer PCEye på datamaskinen. 

1. Sett CD-platen i CD-/DVD-stasjonen på datamaskinen. Installasjonsveiled-
ningen vil starte automatisk.

2. Følg instruksjonene i installasjonsveiledningen, og velg Neste for å gå videre.

Når installasjonsveiledningen er fullført, må du slå av datamaskinen for å sette mon-
teringsbraketten på skjermen, feste PCEye på monteringsbraketten og koble kablene 
mellom PCEye og datamaskinen.



Brukerveiledning for Tobii PCEye

13Kapittel 3  Komme i gang

3. Ta ut CD-platen, og slå av datamaskinen ved å velge Slå av under Fullfør i 
installasjonsveiledningen.

3.3 Montere PCEye på PC-skjermen
Når du skal montere PCEye på PC-skjermen, følger du instruksjonene i monteringsvi-
deoen i installasjonsveiledningen (du finner den også i konfigurasjonsveilednin-
gen) og bruker den medfølgende monteringsveiledningen for Tobii PCEye.

Monteringsbraketten kan bare brukes på flatskjermer med ledig VESA-monteringssys-
tem (ledige monteringshull på 10 x 10 cm). 

Forviss deg om at VESA-monteringssystemet ikke dekker vifteåpningen på skjermen. 
Hvis vifteåpningen dekkes til, kan skjermen overopphete og forårsake brann eller brann-
skader. Bruk en skjerm med en vifteåpning som ikke dekkes av VESA-monteringen.
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Ledig VESA IKKE ledig VESA

10 cm 

10
 c

m
 

•	 Følg instruksjonene i monteringsveiledningen for PCEye (og husk instruk-
sjonene fra monteringsvideoen i installasjonsveiledningen) for å sikre 
riktig montering av monteringsbraketten på datamaskinen.

Når du fester monteringsbraketten på VESA-festet på skjermen, må du ikke trekke til 
skruene for hardt, men til skruene møter motstand. Hvis du trekker til for hardt, kan 
du skade enheten og få redusert funksjonalitet. Skru først inn en skrue løselig, deretter 
neste, i et X-mønster. Trekk til den tredje skruen svakt, deretter den fjerde, også dette i 
et X-mønster. Fullfør ved å trekke til alle i samme mønster.
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Hvis de ledige VESA-skruehullene er forsenket på skjermen, bruker du det alternative 
monteringssettet som følger med.

•	 Sett avstandsstykkene mellom skruehullene på skjermen og monteringsbraket-
ten for å fylle forsenkningen.

•	 Bruk de lengre flathodeskruene fra det alternative monteringssettet til å feste 
braketten på avstandsstykket og skjermen.

Bruk bare de medfølgende skruene til å montere PCEye på VESA-festet (bruk bare de 
lengre skruene fra det alternative monteringssettet hvis du også bruker avstandsstyk-
kene på en forsenket VESA. Uten avstandsstykkene kan skruene gå for langt inn og skade 
skjermen). 

•	 Når du har montert PCEye-systemet og koblet strømkilden til et uttak og USB-
kontakten til datamaskinen, starter du datamaskinen på nytt.

•	 Når datamaskinen har startet, åpnes konfigurasjonsveiledningen for PCEye 
automatisk.

Hvis du ikke tenker å bruke PCEye som en portabel øyestyringsenhet eller flytte den 
mellom ulike datamaskiner med den aktuelle monteringsbraketten, kan du feste PCEye 
til monteringsbraketten med de to medfølgende M4-skruene (vanlig hode) for bedre 
stabilitet (se bilde).
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3.4 Konfigurasjonsveiledning for Tobii PCEye
Når du starter datamaskinen på nytt etter å ha kjørt installasjonsveiledningen for 
Tobii PCEye, festet monteringsbraketten og PCEye til datamaskinen og koblet til strøm-
men og USB-kablene, vil konfigurasjonsveiledningen for Tobii PCEye automatisk 
starte. 

Konfigurasjonsveiledningen vil hjelpe deg å komme i gang med øyestyringen på datamas-
kinen. 

Den vil hjelpe deg med:

•	 Å velge skjerm og skjermstørrelse
•	 Plassere øyestyringen
•	 Monteringen (se video)
•	 Å kalibrere øyestyringen
•	 Innstillinger
•	 Å registrere deg som VIP-bruker
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Følg instruksjonene på hver side i konfigurasjonsveiledningen, velg Neste for å gå til 
neste side i veiledningen.

Være spesielt oppmerksom på Skjerm-siden og Kalibrering-siden i konfigurasjons-
veiledningen. I begge tilfeller må du fylle ut informasjonen, eller utføre oppgavene, som 
kreves før du kan velge Neste.

På Skjerm-siden må du måle de blå linjene som utgjør trekanten på skjermen, med den 
medfølgende linjalen på siden av monteringsveiledningen for PCEye. Fyll inn tallene i de 
aktuelle feltene. 
Du må IKKE forsøke å måle den fysiske skjermstørrelsen. De målte verdiene for trekan-
ten vil bli ekstrapolert til den fysiske skjermstørrelsen av programvaren.
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På Kalibrering-siden må du kalibrere før du går videre til neste side. Følg instruksjo-
nene, og velg Kalibrer. Uten kalibrering vil du ikke kunne fullføre konfigurasjonsvei-
ledningen, og øyestyringen vil ikke fungere som den skal på datamaskinen.

•	 Velg Fullfør på den siste siden i konfigurasjonsveiledningen for å lagre innstil-
lingene og konfigurasjonene for fremtidig bruk.

Du kan kontrollere og få tilgang til alle fremtidige innstillinger, profilkontroller og kali-
breringer via Alternativer for Tobii øyestyring (se kapittel 4 Bruke PCEye > 
4.2 Aktivere og deaktivere øyestyring til 4.21 Rulle med vindusstyring for å få 
informasjon om Alternativer for Tobii øyestyring)
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 Bruke PCEye

4.1 Plassering
Den monterte PCEye-modulen som er festet i stativet og enheten, er laget for fungere 
optimalt når den er parallell med brukernes øyne ved en avstand på 50 til 80 cm. Dette 
betyr at for de brukerne som lener seg til siden eller som legger seg ned, må PCEye, 
stativet og datamaskinenheten også vippes for å holde brukerens øyne parallelle i forhold 
til skjermen og ved optimal avstand.

50–80 cm

90°

Du må da sørge for at du finner en komfortabel stilling i forhold til optimal plassering av 
og avstand fra enheten. Vær også oppmerksom på at brukerens komfort, i tillegg til øy-
estyringsytelsen, vil bli bedre hvis solen ikke skinner direkte på skjermen eller brukerens 
øyne.

Noen personer kan oppleve en viss tretthet (grunnet fokusering med øynene og hard 
konsentrasjon) eller tørrhet i øynene (grunnet mindre blinking) når de venner seg til øye-
sporingen. Hvis du opplever tretthet eller tørre øyne, bør du starte forsiktig og begrense 
lengden på øyesporingsøktene. Fuktighetsgivende øyedråper kan motvirke tørrhet. 

4.1.1 Skjermstørrelse og optimal avstand
Hva som er optimal avstand mellom brukeren og PCEye-enheten på skjermen, avhenger 
av skjermstørrelsen. Brukeren bør ha optimal avstand for sikre best mulig øyestyring.

•	 For en 15-tommers skjerm bør brukeren sitte ca. 63 cm fra skjermen, pluss/
minus 10 cm.

4
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•	 For en 17-tommers skjerm bør brukeren sitte ca. 65 cm fra skjermen, pluss/
minus 10 cm.

•	 For en 19-tommers skjerm bør brukeren sitte ca. 67 cm fra skjermen, pluss/
minus 10 cm.

•	 For en 22-tommers skjerm bør brukeren sitte ca. 70 cm fra skjermen, pluss/
minus 10 cm.

Skjermstørrelse og optimal avstand

63 cm

65 cm

67 cm

70 cm

15-tommers skjerm-------------------

27-tommers skjerm-------------------

19-tommers skjerm-------------------

22-tommers skjerm-------------------

Jo større skjermen er, desto større avstand bør det være mellom brukeren og PCEye/
skjermen for best mulig øyestyring.

Skjermer som er mindre enn 15 tommer og større enn 22 tommer, bør ikke brukes for å 
oppnå optimal øyestyring.

4.1.2 Visningsprogram for styringsstatus
Bruk visningsprogrammet for styringsstatus (se Bruke Tobii PCEye-modulen > Vise 
styringsstatus for ytterligere informasjon om hvordan du åpner visningsprogrammet 
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for styringsstatus) til å finne optimal høyde og horisontal plassering for øyestyring med 
PCEye.

•	 Ideelt sett skal de to punktene som representerer brukerens øyne være i midten 
av visningsprogrammet for styringsstatus.

•	 Bruk avstandsmåleren på høyre side av visningsprogrammet for styringsstatus for 
å finne den optimale avstanden brukeren bør ha fra PCEye/skjermen.

•	 Den hvite linjen i avstandsmåleren bør ligge rundt midten, innenfor det grønne 
området, når optimal avstand fra PCEye/skjermen er nådd. 

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du kalibrerer PCEye, kan du se Bruke Tobii 
PCEye-modulen > Kalibrere. Kontroller også lysforholdene under kalibrering i 
forhold til det som er nevnt ovenfor.

4.1.3 Plasseringsveiledning
For å få ytterligere hjelp til plasseringen kan du se plasseringsveiledningen nederst til 
høyre på hovedskjermen (den som PCEye er montert på). 

Plasseringsveiledningen er en visuell veiledning som kombinerer funksjonen til 
visningsprogrammet for styringsstatus med seks ulike bildebaserte instruksjoner for å 
hjelpe brukeren med riktig plassering. 

De seks instruksjonene ber brukeren:

1. Flytte hodet ned.
2. Flytte hodet opp.
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3. Flytte hodet til høyre.
4. Flytte hodet til venstre.
5. Flytte hodet nærmere skjermen.
6. Flytte hodet lenger unna skjermen.

Flytte hodet nærmere skjermen. Flytte hodet til høyre.

Plasseringsveiledningen forsvinner automatisk når brukeren oppnår en bedre posi-
sjon iht. veiledningen.

Noen brukere ønsker ikke at plasseringsveiledningen vises hver gang øynene forlater 
den optimale plasseringen. 

Slik slår du av den automatiske plasseringsveiledningen:

•	 Høyreklikk på PCEye Notifier-ikonet, , på oppgavelinjen på skrivebordet, og 
velg Slå av plasseringsveiledning.

Oppgavelinje

Du må ikke dekke til fremsiden av PCEye på noen måte (med dekorasjoner, Post-It-
lapper, osv.) da dette vil forstyrre øyestyringen.
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4.1.4 Styringsboks
Tobii PCEye tillater utstrakt bruk av hodebevegelser. Når PCEye er kalibrert riktig og 
plassert foran brukeren, er det ikke nødvendig med ytterligere justeringer.

30
 c

m
20 cm

   4
0 c

m

   50–80 cm

Tobii PCEye produserer en styringsboks i en størrelse som er bransjeledende. Den har 
omtrent følgende mål: 40 cm x 30 cm x 20 cm (bredde x høyde x dybde). Styringsboksen 
er en usynlig boks plassert 50 til 80 cm rett ut fra et punkt like over midten av skjermen.

Brukeren må har minst ett øye i styringsboksen hele tiden for å bli sporet riktig av den 
funksjonelle øyestyringen.
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4.2 Aktivere og deaktivere øyestyring
Når du vil starte vindusstyringen, høyreklikker du på ikonet Alternativer for Tobii 
øyestyring,  på oppgavelinjen og velger Aktiver vindusstyring.

Oppgavelinje

Eller

Velg Tobii vindusstyring-snarveien  fra skrivebordet. Dette starter vindusstyrin-
gen umiddelbart.

Hvis du vil deaktivere vindusstyringen, høyreklikker du på ikonet Alternativer for 
Tobii øyestyring, , på oppgavelinjen og velger Deaktiver vindusstyring.

Du kan også starte vindusstyringsmenyen fra Tobii Communicator eller fra en alternativ 
kommunikasjonsprogramvare som har implementert funksjonene som leveres av Tobii 
øyestyring SDK.

I Tobii Communicator og i noen andre alternative kommunikasjonsprogramvarer vil 
øyestyringen begynne sporingen straks du åpner programmet hvis det er koblet til en 
øyestyringsenhet og den riktige øyestyringsprogramvaren er installert.

4.3 Åpne alternativene for Tobii øyestyring
Hvis du vil aktivere øyestyringen i Windows-miljøet (vindusstyring), aktiverer du 
Alternativer for Tobii øyestyring.

Alternativer for Tobii øyestyring er et program for hurtig og enkel tilgang for å 
kontrollere funksjoner som f.eks. styringsstatus, kalibrering og felles innstillinger.

Du starter Alternativer for Tobii øyestyring på en av følgende måter: 

•	 Gå til Start-menyen > Alle programmer > Tobii > Tobii øyekontrollpa-
nel> Alternativer for Tobii øyestyring.

•	 Dobbeltklikk på ikonet Alternativer for Tobii øyestyring, , på oppgavelin-
jen eller på snarveien, , på skrivebordet (hvis du har opprettet en snarvei).
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•	 Høyreklikk (hold fingeren på ikonet for å høyreklikke på berøringsskjermen) 
på ikonet Alternativer for Tobii øyestyring, , på oppgavelinjen, og klikk 
deretter på Innstillinger.

Du velger alternativet du ønsker å endre, i listen til venstre i Alternativer for Tobii 
øyestyring. I listen til høyre vises de ulike tilgjengelige alternativene. 

Klikk på OK for å lagre endringer. Når du gjør dette, lukkes Alternativer for Tobii 
øyestyring. 

Klikk på Avbryt for å avbryte endringer. Når du gjør dette, lukkes Alternativer for Tobii 
øyestyring.

Klikk på Bruk for å lagre endringer. Alternativer for Tobii øyestyring holdes åpen.

4.4 Opprette en ny profil
Med ulike profiler kan du lagre flere personers kalibreringer og feedbackpreferanser på 
én enhet. Alternativt kan det hende at en person ønsker å lagre flere profiler for seg selv 
hvis denne personen av og til bruker briller eller bruker flere medier for å åpne enheten.
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Opprette en ny profil:

1. Åpne Alternativer for Tobii øyestyring, og klikk på Brukerprofiler.
2. Skriv inn et nytt navn i feltet Profilnavn. 
3. Velg en eksisterende profil i rullegardinlisten Basert på profil. Den nye profilen 

vil arve alle innstillingene fra den valgte profilen. Merk at hvis ingen profiler er 
blitt opprettet tidligere, er standardprofilen den eneste profilen du kan velge.

4. Klikk på Opprett for å lagre den nye profilen. Du lagrer den nye profilen 
direkte ved å klikke på Opprett.

4.5 Velge gjeldende brukerprofil
Velge gjeldende brukerprofil:

1. Åpne Alternativer for Tobii øyestyring.
2. Velg en brukerprofil i rullegardinlisten Gjeldende brukerprofil.
3. Velg Bruk.
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4.6 Slik sletter du en profil
For å slette en profil:

1. Åpne Tobii Eye Control Options > Brukerprofiler.
2. Velg en brukerprofil i rullegardinlisten Profilen som skal slettes.
3. Klikk Slett for å slette den valgte profilen. Den nye profilen slettes direkte ved å 

klikke Slett. Vær oppmerksom på at standardprofilen ikke kan slettes.

4.7 Slik tilpasser du interaksjon

Hvis du vil tilpasse CEye-modulinteraksjon, følger du trinnene nedenfor.

1. Åpne Tobii Eye Control Options > Interaksjon. 
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Omfang

2. Velg hvordan interaksjonsinnstillingen skal brukes: 

•	 Klikk på Standardinnstillinger for gjeldende valgt brukerprofil hvis 
du ønsker å bruke de nye innstillingene på hele brukerprofilen og ikke bare 
på et bestemt program. 

•	 Klikk på Programspesifikke innstillinger for gjeldende valgt 
brukerprofil hvis du ønsker å bruke de nye innstillingene på en bestemt 
applikasjon i en brukerprofil. Velg deretter programmet i rullegardinlisten 
Program.

Metode

3. Velg aktiveringsmetoden i rullegardinlisten Aktiveringsmetode. Det finnes tre 
tilgjengelige metoder, hver med forskjellige aktiveringstider: 

•	 Fokusering. Juster fokuseringstiden ved å bevege glidebryteren Fokuser-
ingstid.

•	 Bryter. Juster minimumstiden for klikkvarighet og minimumstiden mellom 
klikk ved å bevege den respektive skyveren.

•	 Blinking. Juster minimums- og maksimumsvarigheten for et blink ved å 
bevege den respektive skyveren.

Visuell feedback

4. Velg symbolet for visuell feedback i rullegardinlisten Type fokuseringsfeed-
back.

5. Velg fargen på feedback-symbolet i rullegardinlisten Feedback-farge.
6. Angi punktstørrelsen og opasitet på feedbacksymbolet ved å bevege den respek-

tive skyveren.
7. Kryss av for Vis synlig kantlinje rundt aktivert region for å se en stiplet 

linje rundt det aktiverte området i alle forekomster av øyestyringsvalg
8. Klikk på Simuler aktivering hvis du ønsker å se hvordan aktiveringsmetoden 

vises på skjermen. Eksemplet vises over knappen Simuler aktivering.
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4.8 Slik viser du styringsstatus
Visningsprogrammet for øyestyringen er et vindu/dialog hvor du kan verifisere at øyesty-
ringen kan gjenkjenne øynene dine og at du er riktig posisjonert foran enheten.

Åpne visningsprogrammet for øyestyringen på en av de følgende måtene:

•	 Åpne Tobii Eye Control Options > Øyestyring og klikk deretter på knap-
pen Styringsstatus.

•	 Høyreklikk (hold fingeren på ikonet for å høyreklikke på berøringsskjermen) 
på ikonet Tobii Eye Control Options, , på oppgavelinjen, og velg Vis 
styringsstatus.

Oppgavelinje
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4.9 Kalibrering

4.9.1 Slik starter du kalibrering
Kalibreringen kan startes på en av de følgende måtene:

•	 Åpne Tobii Eye Control Options > Øyestyring og klikk deretter knappen 
Start kalibrering... .

•	 Høyreklikk (hold fingeren på ikonet for å høyreklikke på berøringsskjermen) 
på ikonet Tobii Eye Control Options, , på oppgavelinjen og velg Start 
kalibrering.

Oppgavelinje

4.9.2 Slik avbryter du kalibrering
Avbryt kalibreringen på en av de følgende måtene:

•	 Trykk Esc.
•	 Venstreklikk på skjermen med musen.
•	 Berør skjermen.

4.9.3 Slik tilpasser du aktivt øye
Velg øyet du ønsker å styre med øyestyringen ved å:

1. Åpne Tobii Eye Control Options > Øyestyring.
2. Velg aktivt øye i rullegardinlisten Aktivt øye.  

Merk! Dette gjøres etter at kalibreringen er ferdig.
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4.9.4 Slik forbedrer du kalibreringspunkt(er)

Etter kalibreringen, kan det være ønskelig å forbedre ett eller flere punkter. 

Det brukes et fargesystem som hjelper deg å forstå kvaliteten på kalibreringen. 

•	 Hvis bakgrunnsfargen på kalibreringsresultatet er lyserødt, har du oppnådd en 
kalibrering med relativt lav kvalitet. Du kan forbedre ett eller flere punkter indi-
viduelt, eller kalibrere på nytt for å oppnå bedre resultater for øyestyringen. 

•	 Hvis bakgrunnsfargen på kalibreringsresultatet er lysegult, har du oppnådd en 
kalibrering med medium kvalitet. Det kan hende det er mulig å oppnå bedre 
resultater for øyestyring ved å forbedre ett eller flere punkter individuelt.

•	 Hvis bakgrunnsfargen på kalibreringsresultatet er grønn, har du oppnådd en 
kalibrering med høy kvalitet.

Husk at uansett hva slags kvalitet du har oppnådd på kalibreringen din, har du mulighet 
til å velge OK eller Bruk og begynne å bruke øyestyringen. Det er nøyaktigheten og 
funksjonaliteten til øyestyringen som påvirkes av kvaliteten på kalibreringsresultatene. 
Forsøk å oppnå best mulig kalibrering.
Jo nærmere linjene i kalibreringspunktet er prikken i midten av sirkelen, desto bedre kali-
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brering av dette punktet, . Du kan velge punktene som skal forbedres og kun kalibrere 
disse på nytt. Forbedre ett eller flere kalibreringspunkter ved å:

1. Åpne Tobii Eye Control Options > Øyestyring.
2. Under Kalibreringsresultater merker du punktene du ønsker å forbedre.
3. Klikk på Forbedre punkt(er) for å starte en kalibrering for de valgte punktene.

4.9.5 Slik fjerner du kalibreringspunkt(er)
Hvis det er et kalibreringspunkt som hele tiden er dårlig etter kalibrering (de grønne 
linjene er fordelt hele veien rundt og på utsiden av det aktuelle kalibreringspunktet), kan 
du fjerne det aktuelle punktet helt fra kalibreringen. Dette kan forbedre kalibreringen til 
resten av punktene. Merk at dersom du fjerner et punkt, forblir det området på skjer-
men ukalibrert, og øyestyring vil ikke virke som det skal der. 
Fjern ett eller flere kalibreringspunkter ved å:

1. Åpne Tobii Eye Control Options > Øyestyring.
2. Under Kalibreringsresultater merker du punktene du ønsker å fjerne.
3. Klikk Fjern punkt(er).
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4.9.6 Slik tilpasser du kalibrering

Hvis du vil tilpasse kalibrering, følg trinnene nedenfor.

1. Åpne Tobii Eye Control Options > Kalibreringsinnstillinger.

Generelt

2. Velg kalibreringsbakgrunn ved å klikke på bakgrunnsfargeknappen og velge 
ønsket farge.

3. Angi antall punkter du ønsker å kalibrere med (to, fem eller ni) fra rullegardin-
listen Kalibreringspunkter. Jo flere punkter, desto mer nøyaktig kalibrering.

4. Velg om du ønsker å ha lydfeedback eller ikke fra rullegardinlisten Lydfeedback.
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Stimulus

5. Velg stimulustypen i rullegardinlisten Stimulustype. Det finnes tre tilgjengelige 
typer, hver med forskjellige tilpasningsalternativer: 

•	 Punkt: 

 - Velg fargen på punktet ved å klikke knappen Stimulusfarge. 
 - Velg størrelsen på punktet ved å velge i rullegardinlisten Stimu-

lusstørrelse.
 - Velg hastigheten på punktet ved å velge i rullegardinlisten Stimulush-

astighet.
•	 Bilde: 

 - Velg primærstimulus ved å klikke Bla gjennom og velge et bilde.
 - Velg sekundærstimulus ved å klikke på Bla gjennom og velge et bilde.
 - Velg størrelsen på punktet ved å velge i rullegardinlisten Stimu-

lusstørrelse.
 - Velg hastigheten på bildet ved å velge i rullegardinlisten Stimulush-

astighet. 

•	 Video: 

 - Velg primærstimulus ved å klikke Bla gjennom og velge en video.
 - Velg sekundærstimulus ved å klikke på Bla gjennom og velge en 

video.
 - Velg størrelsen på videoen ved å velge i rullegardinlisten Stimu-

lusstørrelse.
 - Velg hastigheten på videoen ved å velge i rullegardinlisten Stimulush-

astighet. 

6. Merk avmerkingsboksen Animeringsstimuli hvis du ønsker å animere stim-
uliene.

7. Hvis du ønsker å kontrollere kalibreringen, dvs. bestemme når du vil bevege 
kalibreringsstimuliene, med et tastatur, krysser du av for Tastatur bla videre.
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•	 For Tastatur bla videre, bruk ’S’-tasten for å flytte (til å flytte kalibre-
ringsstimuli) og ’Esc’-tasten, den venstre museknappen eller berør skjermen 
for å avbryte kalibreringen. Når du bruker bilde- eller videokalibrering, 
bruker du ”T”-tasten til å veksle mellom primær- og sekundærstimulibilder.

4.9.7 Slik tilpasser du kalibreringsområdet

Det kan være nyttig å tilpasse kalibreringsområdet hvis du har oppdaget at brukeren ikke 
får tilgang til bestemte områder av skjermen via øyestyringen. Ved å tilpasse kalibrering-
sområdet til å utelukke områdene som brukeren ikke får tilgang til, kan det forbedre den 
generelle kalibreringen.

Hvis du vil tilpasse kalibreringsområdet, følg trinnene nedenfor.

1. Åpne Tobii Eye Control Options > Øyestyring.
2. Klikk på knappen Kalibreringsområde….
3. Et blått, delvis gjennomsiktig område vises på skrivebordet. Du kan bevege og 

endre størrelsen på det blå området for å tilpasse det til foretrukket kalibrering-
sområde.
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4.10 Windows-styring
Med Windows-styring får du tilgang til skrivebordet og alle programmene på Windows-
datamaskinen med Øyestyring og Blikkinteraksjon. 

4.10.1 Slik starter og avslutter du Windows-styring
Når du vil starte Windows-styringen, høyreklikker du på ikonet Tobii Eye Control 
Options,  på oppgavelinjen og velger Aktiver Windows-styring.

Oppgavelinje

Eller

Velg Tobii Windows-styring-snarveien  fra skrivebordet. Dette starter Win-
dows-styringen umiddelbart.

Hvis du vil deaktivere Windows-styringen, høyreklikker du på ikonet Tobii Eye Con-
trol Options, , på oppgavelinjen og velger Deaktiver Windows-styring.

Du kan også starte Windows-styringen fra Tobii Communicator eller fra en alternativ 
kommunikasjonsprogramvare som har implementert funksjonene som leveres av Tobii 
Eye Control SDK.

Automatisk start

•	 Åpne Tobii Eye Control Options > Innstillinger for Windows-styring.
•	 Kryss av for Automatisk start av Windows-styring hvis du ønsker at 

Windows-styringen skal starte automatisk når Tobii Eye Control Suite starter.

4.10.2 Type Windows-styring 
Windows-styring kan brukes i to forskjellige modi:

•	 Gaze Selection
•	 Mouse Emulation
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For å velge hvilken type Windows-styring du vil bruke, og tilpasse Windows-styringen:

•	 Åpne Tobii Eye Control Options > Innstillinger for Windows-styring
•	 Velg din foretrukne type Windows-styring under Type Windows-styring

4.10.3 Gaze Selection
Gaze Selection-modusen i Windows-styringen gjør at brukeren kan styre et vanlig 
Windows-operativsystem med en totrinns valgmetode som reduserer faren for uøn-
skede klikk. Den hindrer også at markøren følger blikket når den ikke skal styres (det er 
ingen flytende markør i Gaze Selection).

1. Det første trinnet er å velge ønsket oppgave fra oppgavelinjen ved å se på den. 
2. Det andre trinnet er å se på den ønskede delen av skjermen (eller ikonet på 

skjermen) der du vil utføre oppgaven. En automatisk zoomefunksjon er aktivert, 
som fører til valg av ikonet eller aktiveringen av oppgaven.

Innstillingene for Gaze Selection finner du på oppgavelinjen i Gaze Selection på skjermen 
når Gaze Selection Windows-styring kjører. Se på tannhjulsikonet  for å velge det, 
og Innstillinger-dialogboksen åpnes. 

4.10.3.1 Oppgavelinjen i Gaze Selection

Øverst på oppgavelinjen i Gaze Selection er det et visningsprogram for styringsstatus. 
Den lar deg verifisere at øyestyringen gjenkjenner øynene dine og at du sitter riktig foran 
enheten.

Oppgaveknappene på oppgavelinjen i Gaze Selection kan være i tre ulike modier, som 
vist i figuren nedenfor.

• Normal (ikke valgt) – Ingen oppgaveknapp for Gaze Selection er valgt.

• Valgt – Den merkede oppgaveknappen er valgt, og oppgaven vil bli utført etter 
den automatiske zoomingen når brukeren ser på ønsket posisjon på skjermen 
eller ikonet på den. Hvis valgmetoden settes til Bryter i innstillingsdialogboksen 
for Gaze Selection, vil den valgte oppgaveknappen fortsatt være aktiv når du har 
utført oppgaven.
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• Høy presisjon – Samme som Valgt, men med høyere presi-
sjon. Høy presisjon betyr at zoomen vil gå dypere før den ende-
lige utføringen av oppgaven, noe som gjør den ønskede delen av skjer-
men større og enklere å velge innenfor. Aktiver denne modusen ved å 
hvile blikket på oppgaveknappen til fargen endres iht. bildet nedenfor. 

Normal

Plasser markøren

Blikk dra og slipp

Blikktastatur

Venstreklikk

Dobbeltklikk

Høyreklikk

Innstillinger

Styringsstatus

Plasser markøren

Blikk dra og slipp

Blikktastatur

Venstreklikk

Dobbeltklikk

Høyreklikk

Innstillinger

Styringsstatus

Valgt Høy presisjon

Blikkrulling Blikkrulling
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4.10.3.2 Oppgaveknapper

Oppgavek-
napp

Handling Beskrivelse

Plasser markøren Oppgave som plasserer markøren på ønsket 
punkt/sted. Bruks for mus over funksjoner, 
osv. (dette er ikke et “klikk”).

Blikkrulling Oppgave som, hvis den utføres i et rullbart 
vindu, gjør at man kan rulle gjennom siden 
med blikket

•	 Velg oppgaven
•	 Se på et rullbart område, og hold 

blikket. Blikkrullingsikonet vil vises 
der du så

•	 Se over ikonet for å rulle opp
•	 Se under ikonet for å rulle ned
•	 Se på oppgavelinjen i Gaze Selection 

igjen (eller utenfor skjermen) for å 
avslutte rullingen

Venstreklikk Oppgave som utfører et enkelt venstreklikk

Dobbeltklikk Oppgave som utfører et dobbelt ven-
streklikk

Høyreklikk Oppgave som utfører et enkelt høyreklikk
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Oppgavek-
napp

Handling Beskrivelse

Blikk dra og slipp Oppgave som utfører to “klikk”, der det 
første representerer utgangsposisjonen for 
draingen og det andre slippeposisjonen (for å 
flytte objekter eller merke områder).

•	 Velg oppgaven 
•	 Se på objektet du vil flytte eller 

utgangspunktet for området du skal 
merke 

•	 Utfør Gaze Selection (det første 
“klikket”) med Bryter eller Blikk

•	 Se umiddelbart på slippeposisjonen 
for objektet eller endepunktet for 
området som merkes.

•	 Utfør det andre “klikket” med 
Bryter eller Blikk

Blikktastatur Åpner et blikktastatur på skjermen.

Innstillinger Oppgave som åpner innstillingsdialogboksen

4.10.3.3 Valgmetoder

Du kan utføre den valgte oppgaven på to måter. Den foretrukne metoden angis i innstil-
lingsdialogboksen for Gaze Selection.

Før du utfører et valg, må du alltid velge en oppgave fra oppgavelinjen som du skal utføre. 
Se på den valgte oppgaven til den fremheves som “Valgt” eller “Høy presisjon”. 
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• Blikk– For å utføre den valgte oppgaven hviler du blikket på den ønskede delen 
av skjermen (eller ikonet på skjermen) der du vil utføre oppgaven. En automa-
tisk zoomefunksjon er aktivert, som fører til valg av ikonet eller aktiveringen av 
oppgaven.

• Bryter – To forskjellige utførelsesmodier. 
• Enkel aktivering av bryteren – zoomefunksjonen vil utføres på samme 

måte som med blikkmetoden og iht. innstillingene som er angitt i innstil-
lingsdialogboksen for Gaze Selection.

•	 Aktiver og hold bryteren – zoomefunksjonen vil zoome kontinuerlig og 
bare opphøre når du slipper opp / deaktiverer bryteren.

Når du bruker blikkmetoden, må du alltid se på oppgavelinjen for å velge en ny oppgave 
etter at du har utført oppgaven, selv om det er den samme som du nettopp utførte. 

Når du bruker brytermetoden, vil oppgaveknappene bli “faste” når du velger dem. Dette 
betyr at du ikke trenger å se på oppgavelinjen hvis du vil gjenta en valgt oppgave, bare 
hvis du vil endre oppgaven.   

4.10.3.4 Blikktastatur

Når du velger Blikk knappen i oppgavelinjen, åpnes blikktastaturet umiddelbart på skjer-
men. Blikktastaturet vil befinne seg enten øverst eller nederst i skjermbildet, avhengig 
av hvor brukerens siste museklikk ble plassert (eller siste plassering av markøren) før 
blikktastaturet ble aktivert.

Blikktastaturet består av fire tastatursider som roterer. Brukeren kan enkelt skifte mel-
lom de ulike tastatursidene ved å velge knappene for neste side som befinner seg helt til 
høyre og helt til venstre på alle sidene til blikktastaturet.

Tasten på tastaturet som brukeren ser på, vil maskeres med en lys  
ramme rundt symbolet på tasten / funksjonen til tasten.

Når brukeren skriver, vil de siste 5–10 tegnene vises 
i blått på den markerte tasten. Denne funksjonen gjør det enkelt for 
brukeren å legge merke til stavefeil og minsker behovet for å måtte se 
direkte på stedet der teksten føres inn,. Dette øker også skrivehastigheten.
De fire tastatursidene er:
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Standard oppstartspanel

Første side til høyre.

Tredje side

Første side til venstre (fjerde side)

Tastene Shift, Ctrl, Alt, Win og Alt Gr vil være “faste” når de er valgt. Dette betyr at de 
vil fortsette å være valgt helt til brukeren velger en ny tast på tastaturet. Dersom den 
neste tasten som velges, også er en ”fast” tast, vil de forbli ”faste”.
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Slik skriver du en bokstav med en aksent:
1. Velg aksent
2. Velg tegn
3. Tegnet vil vises med den valgte aksenten.

Talltastene på tastaturet er plassert som et numerisk tastatur og kan brukes i kombina-
sjon med Alt-tasten for å skrive Ascii-tegn. 

1. Trykk på Alt-tasten
2. Velg nummerkombinasjonen for Ascii-tegnet
3. Trykk på Alt-tasten
4. Ascii-tegnet vises.

Slik sletter du et helt ord i stedet for ett tegn om gangen:
1. Trykk på Ctrl-tasten
2. Trykk på backspace-tasten

4.10.3.5 Innstillinger for Gaze Selection

Innstillingsdialogboksen for Gaze Selection er øyestyrt, og brukeren kan gjøre alle endrin-
ger uten å bruke tastatur og/eller mus.

Kategorien Generelle innstillinger:



Brukerveiledning for Tobii PCEye

44 Kapittel 4  Bruke PCEye

Valg
• Blikk– Velg Blikk for å bruke blikkposisjonen til å aktivere zoomefunksjonen 

som slutter med utføring av ønsket oppgave.

• Bryter – Velg Bryter for å bruke en bryter til å aktivere zoomefunksjonen som 
slutter med utføring av ønsket oppgave.

Presisjon
Zoomepresisjonen kan settes til 8 forskjellige nivåer, bare se på ønsket posisjon for å 
endre innstillingen. Hvis du endrer presisjonen, vil du justere hvor dypt zoomen vil gå før 
oppgaven utføres. Jo lenger til høyre på skalaen, desto dypere blir zoomen.

Hastighet
Zoomehastigheten kan settes til 8 forskjellige nivåer, bare se på ønsket posisjon for å 
endre innstillingen. Hvis du endrer hastigheten, vil det påvirke hvor rask zoomen er før 
oppgaven utføres. Jo lenger til høyre på skalaen, desto raskere blir zoomen.

Kategorien Tastaturinnstillinger:

Tastaturoppsett
Det valgte tastaturoppsettet vises. Velg knappen Endre for å endre tastaturoppsettet til 
et annet språk. Flere ulike språktastaturoppsett er tilgjengelige.
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Skrivehastighet ved bruk av blikk
Skrivehastigheten for blikk kan settes til 8 forskjellige nivåer, bare se på ønsket posisjon 
for å endre innstillingen. Når skrivehastigheten for blikk endres, vil det justere hvor lenge 
brukeren må fokusere blikket på en knapp før en oppgave utføres. I skalaen vises de lave 
hastighetene til venstre og de høye til høyre.

Lydfeedback:
• På – Velg På for å aktivere lydfeedback når du velger en tast på blikktastaturet.

• Av – Velg Av for å deaktivere lydfeedback når du velger en tast på blikktastatu-
ret.

Du avslutter ved å velge OK for å lagre eller Avbryt for å avbryte endringene.

4.10.3.6 Gaze Selection i kombinasjon med regionbaserte tastaturer

Gaze Selection kan brukes i kombinasjon med andre øyestyrte applikasjoner. “Øyeakti-
verte” regioner i andre applikasjoner er aktive så lenge det ikke er noen aktiv oppgave på 
verktøylinjen i Gaze Selection. Hvis du bruker Gaze Selection med bryter, vil oppga-
veknappene være “faste”, hvis du må oppheve en oppgave, kan du bare se på den valgte 
oppgaven igjen et kort øyeblikk.
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4.10.3.7 Gaze Selection med “Windows fullskjermmodus”

Når du bruker Gaze Selection til å vise bilder, filmer og filer eller til å kjøre programmer i 
Windows fullskjermmodus, vil Gaze Selection-oppgavelinjen være tildekket. 

For å kunne gå ut av Windows fullskjermmodus uten oppgavelinjen, er det emulert en 
“Esc”-kommando med en “X” som kan velges med blikket oppe til venstre for alt som 
kjøres i Windows fullskjermmodus. 

Slik avslutter du Windows fullskjermmodus:

•	 Hvil blikket i noen sekunder på “X” øverst til venstre i skjermbildet. “X” vil bli 
uthevet i rødt mens den aktiveres.

•	 Du vil da gå ut av Windows fullskjermmodus

Vær klar over at det kan være vanskelig å se “X” noen ganger, alt etter hvilke farger som 
vises i Windows fullskjermmodus. Den går fra å være stor til mindre for at du lettere skal 
kunne se den. 



Brukerveiledning for Tobii PCEye

47Kapittel 4  Bruke PCEye

4.10.4 Mouse Emulation
Mouse Emulation-modusen gjør det mulig for brukeren å emulere og styre en standard 
PC-peker på skjermen.

4.10.4.1 Slik tilpasser du Windows-styring for Mouse Emulation

Kontroll av musehastighet

•	 Tilpass musehastigheten ved å bevege glidebryteren Musekontrollhastighet. 
Flytt glidebryteren til høyre for å øke hastigheten og til venstre for å redusere 
den.

Forstørrelsesstørrelse og zoom

•	 Du kan tilpasse forstørrelsesstørrelsen ved å bevege glidebryteren Forstørrel-
sesstørrelse. Flytt glidebryteren til høyre for å øke og til venstre for å redusere 
størrelsen.

•	 Tilpass zoomfaktoren ved å bevege glidebryteren Zoomfaktor. Flytt glidebryte-
ren til høyre for å øke zoomfaktoren og til venstre for å redusere den.
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Automatisk bytte fra høyre- til venstreklikk

•	 Kryss av i denne boksen hvis du vil at modusen for Windows-styrt Mouse 
Emulation automatisk skal bytte museklikket tilbake til venstreklikk, , etter at 
et høyreklikk , er valgt og utført.

Slå av rullefunksjonalitet

•	 Kryss av for Slå av rullefunksjonalitet hvis du ikke vil at øyestyrt rulling skal 
være aktivert.

Tilpassede markører
Tilpassede markører er en funksjon som forvandler musepekeren til en rekke forskjellige 
markører når du bruker Windows-styrt Mouse Emulation-modus. 

De forskjellige markørene representerer “museklikk”-typen for øyestyring du har valgt 
fra Mouse Emulation-menyen (for definisjonene av menysymbolene for Mouse Emula-
tion, se Slik klikker du med Windows-styring i Mouse Emulation-modus, Slik forstørrer 
du med Windows-styring i Mouse Emulation-modus og Slik velger du funksjoner for 
Mouse Emulation).

 eller  +  = markørtype  (flytt markøren, ingen klikking)

 +  = markørtype  (enkelt venstreklikk)

 +  = markørtype  (enkelt høyreklikk)

 +  = markørtype  (dobbelt venstreklikk)

 +  = markørtype  (dobbelt høyreklikk)

 eller  +  = markørtyper  (dra) og  (slipp)

 eller  +  = markørtype  (ingen bevegelse)

•	 Merk av i boksen for tilpassede markører for å aktivere denne funksjonen for 
Windows-styring i Mouse Emulation-modus.
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4.10.4.2 Slik plasserer du Mouse Emulation-menyen

Denne menyen kan plasseres hvor som helst på skrivebordet eller settes på kanten av 
skjermen. Du setter Mouse Emulation-menyen på kanten av skjermen ved å dra den 
dit. Du kan også gjøre dette ved å trykke på og dra Flytt-ikonet . Når menyen er satt 
på siden, må du se utenfor skjermen for å hente frem elementene på Mouse Emulation-
menyen.

4.10.4.3 Slik klikker du med Windows-styring i Mouse Emulation-modusen

Velg hvilken type museklikk du ønsker å utføre i rullegardinlisten Knapp i Mouse 
Emulation-menyen.

 Høyreklikk simulerer et høyre museklikk.

 Venstreklikk simulerer et venstre museklikk.

4.10.4.4 Slik forstørrer du med Windows-styring i Mouse Emulation-modusen

Velg forstørrelsesikonet  i Mouse Emulation-menyen for å bruke forstørreren.

Hvis du ønsker å utføre et klikk med forstørreren:

1. Velg forstørreren.
2. Velg andre alternativer som normalt. Alternativene er nå endret til valgt stør-

relse.

 Høyreklikk på Zoom

 Venstreklikk på Zoom
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4.10.4.5 Slik velger du funksjoner for Mouse Emulation

Du kan angi forskjellige funksjoner for klikking:

 Musemarkør

 Ingen markørbevegelse på skjermen

 Enkeltklikk

 Dobbeltklikk

 Dra og slipp

4.10.4.6 Slik setter du Windows-styring på pause i Mouse Emulation-modusen

Når du skal sette Windows-styringen på pause, velger du Pause-ikonet i Windows-
styringsmenyen.

 Pause

Når Windows-styringen ikke er aktivert, kan du også sette øyestyringen på pause ved å 
se på (rundt) Tobii-logoen nederst/på midten av Tobii CEye, og deretter velge pauseiko-
net som vises ved hjelp av øyestyring.

4.10.4.7 Slik ruller du med Windows-styring i Mouse Emulation-modus

Rulleknappene vises automatisk i hjørnet øverst til høyre i alle objektene som du kan 
rulle i. Knappene vises bare på vinduet som er fokusert. Hvis du vil aktivere rulling, tryk-
ker du på ikonet . Hvis knappene er i veien, kan du bruke ikonet  til å skjule dem.

Når rullemodus er aktivert, ser du en skyggelagt gradient over vinduet som du ruller i.
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Se øverst eller nederst i dette gradientområdet for å rulle.

Rullefunksjonalitet kan slås av i Tobii Eye Control Options > Innstillinger for 
Windows-styring > Slå av rullefunksjon.
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 Produktpleie

5.1 Temperatur og fuktighet

5.1.1 Generell bruk
Tobii PCEye bør oppbevares under tørre forhold i romtemperatur. Det anbefalte tempe-
ratur- og fuktighetsområdet for enheten, er som følger:

•	 Temperatur: 0 °C til 40 °C
•	 Fuktighet: Maks. 70 % (ingen kondensering på enheten)

5.1.2 Transport og oppbevaring
For transport og oppbevaring er det anbefalte temperatur- og fuktighetsområdet for 
enheten som følger:

•	 Temperatur: -40 °C til 70 °C
•	 Fuktighet: 20 % til 70 % (ingen kondensering på enheten)

Tobii PCEye er ikke vannavstøtende eller vanntett. Enheten bør ikke oppbevares i svært 
fuktige eller på annen måte våte omgivelser. Enheten må ikke senkes ned i vann eller 
andre væsker. Vær forsiktig så du ikke søler væsker på enheten.

5.1 Rengjøring
Før du rengjør PCEye-enheten må du slå av datamaskinen den er koblet til og koble fra 
alle kabler. Bruk en myk, lett fuktet lofri klut. Unngå å få fuktighet inn i enhetens åpninger. 
Bruk ikke vindusrengjørings-, husholdningsrengjøringsmidler aerosolsprayer, løsemidler, 
alkohol, ammoniakk eller vaskemidler som inneholder slipemidler, til å rengjøre enheten.

Enheten bør rengjøres hver måned.

5
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5.2 Transportere PCEye
Koble fra alle kabler, og bruk den medfølgende bærevesken.

Når du transporterer enheten til reparasjon, sender den eller reiser med den, må du 
bruke emballasjen og pakkematerialene den ble levert i.

Hvis du har festet PCEye til en skjerm med monteringsbraketten, må du ikke bære de 
tilkoblede enhetene kun etter PCEye-enheten eller monteringsbraketten. Det er ikke 
sikkert at VESA-festepunktene tåler vekten av skjermen, og enhetene kan skilles fra 
hverandre og falle ned, eller velte og falle ned på grunn av ubalanse, noe som kan øde-
legge begge delene. Tobii Technology skal ikke holdes ansvarlig for slike skader.

5.3 Avhending av PCEye
PCEye skal ikke husholdings- eller kontoravfallet. Følg de lokale forskriftene for fjerning 
av elektrisk og elektronisk avfall.
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 Tillegg
6.1 Tillegg A: Systeminformasjon
Slik viser du versjon og modell av enheten:

1. Åpne Alternativer for Tobii øyestyring. 
2. Velg Systeminformasjon. Ha denne informasjonen tilgjengelig hvis du får 

problemer med enheten og må kontakte kundestøtte.

Ved å klikke på Kopier all informasjon kan du lime inn informasjonen i et dokument 
(f.eks. Notepad eller WordPad) eller direkte i en e-postmelding.

6.2 Tillegg B: Informasjon om overholdelse
Tobii PCEye-enheten er testet og erklært å være i overensstemmelse med grensene for 
digitale innretninger i klasse B, iht. spesifikasjonene i IEC-UL-EN 60601-1. Disse gren-
sene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig elektronisk interferens i boliginstal-
lasjoner. PCEye-enheten kan avgi elektromagnetiske bølger som kan forårsake skadelig 
interferens på radiokommunikasjon, spesielt hvis enheten ikke er installert og ikke 
brukes iht. brukerveiledningen. Hvis du opplever interferens på radio- eller TV-sendinger, 
slår du av PCEye-enheten ved å koble den fra PC-en. Hvis interferensen fortsetter etter 
at du har startet enheten på nytt, kan du forsøke et eller flere av følgend tiltak:

•	 Rett mottakerantennen en annen vei, eller flytt den.
•	 Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
•	 Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koplet til.
•	 Få hjelp av forhandleren eller en radio/TV-tekniker.

Endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Tobii Technology, kan annullere brukerens 
godkjenning for å bruke utstyret.

Tobii PCEye er testet og godkjent som medisinsk enhet i klasse 1. Medisinsk elektrisk 
utstyr som dette krever spesielle forholdsregler når det gjelder elektromagnetisk kom-
patibilitet (EMC) og må derfor installeres og settes i drift iht. informasjonen som er gitt i 
denne brukerveiledningen. 
Hvis det brukes andre kabler og tilbehør enn de som følger med og er integrert i enhe-
ten, kan det påvirke EMC-ytelsen.

6
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For å overholde kravene til elektromagnetisk kompatibilitet skal skjermen som Tobii 
PCEye er koblet til, overholde den internasjonale standarden for IT-utstyr, IEC 60950.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetiske emisjoner 

Tobii PCEye er ment for bruk i elektromagnetisk miljø som spesifisert nedenfor. Kun-
den eller brukeren av Tobii PCEye skal sørge for at den brukes i et slikt miljø.

Emisjonstest Overholdelse
Elektromagnetisk 
miljø – veiledning

RF-emisjoner (radiofrekvens)
CISPR 11 Gruppe 1

Tobii PCEye bruker 
bare RF-energi til sin 
interne funksjon. RF-
emisjoner er derfor 
svært lave og vil trolig 
ikke forårsake inter-
ferens i elektronisk 
utstyr i nærheten.

RF-emisjoner
CISPR 11 Klasse B

Tobii PCEye egner seg 
for bruk i alle etablis-
sementer, inkludert 
husholdninger og de 
som er direkte koblet 
til det offentlige strøm-
forsyningsnettet som 
forsyner bygninger som 
brukes til boligformål.

Harmoniske emisjoner
IEC 61000-3-2

Ikke relevant

Spenningssvingninger/flimmeremisjoner
IEC 61000-3-3

Ikke relevant

I henhold til spesifikasjonene i tabell 4 i EN 60601-1-2 (2007) skal den minste anbefalte 
separasjonsavstanden for utstråling fra Tobii PCEye til annet medisinsk elektrisk utstyr 
være 1 cm.
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Anbefalte separasjonsavstander mellom bærbart og mobilt RF-kommu-
nikasjonsutstyr og Tobii PCEye 

Tobii PCEye er ment for bruk i elektromagnetiske miljøer der RF-forstyrrelser er 
kontrollert. Kunden eller brukeren av Tobii PCEye kan forebygge elektromagnetisk 
interferens ved å sørge for en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-
kommunikasjonsutstyr (sendere) og Tobii PCEye som anbefalt nedenfor, iht. den 
maksimale utgangseffekten til kommunikasjonsutstyret.

Nominell maksimal 
utgangseffekt til sender

W

Separasjonsavstand iht. frekvensen til senderen

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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Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet 

Nedenfor er beskrivelsen og produsentens erklæring om elektromagnetisk immunitet 
for Tobii PCEye.

Immuni-
tetstest

IEC 
60601 

testnivå

Overholdel-
sesnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

Ledet RF
IEC 61000-

4-6

Utstrålt 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-kommunikasjons-
utstyr må ikke brukes nærmere noen 
del av PCEye, inkludert kabler, enn den 
anbefalte separasjonsavstanden beregnet 
fra ligningen som gjelder for frekvensen til 
senderen.

Anbefalt separasjonsavstand

 
 80 MHz til 800 MHz

 800 MHz til 2,5 GHz

der “P” er den maksimale utgangseffekten 
til senderen i watt (W) iht. produsenten 
av senderen, og der “d” er den anbefalte 
separasjonsavstanden i meter (m).

Feltstyrkene fra faste RF-sendere, som 
fastsatt i en elektromagnetisk kartleg-
gingsundersøkelse, skal a være mindre enn 
overholdelsesnivået i hvert frekvensom-
råde. b

Interferens kan oppstå i nærheten av 
utstyr merket med følgende symbol.
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MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet.

MERKNAD 2 Det er ikke sikkert at disse retningslinjene gjelder i alle situasjoner. 
Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og reflekteres fra bygninger, gjen-
stander og mennesker.
a Feltstyrkene fra faste sendere, slik som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/tråd-
løs) og mobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting og TV-kringkasting 
kan ikke forutsis teoretisk med presisjon. For å kunne evaluere det elektromagnetiske 
miljøet grunnet faste RF-sendere, bør det vurderes en elektromagnetisk kartleg-
gingsundersøkelse. Hvis den målte feltstyrken i rommet der PCEye brukes, overstiger 
det aktuelle RF-overholdelsesnivået ovenfor, bør PCEye observeres for å verifisere 
normal drift. Hvis man observerer unormal ytelse, kan det være nødvendig med yt-
terligere tiltak, slik som å endre retning på eller flytte PCEye.

b I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkene være mindre enn 3 V/m.
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Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet 

Nedenfor er beskrivelsen og produsentens erklæring om elektromagnetisk immunitet 
for Tobii PCEye.

Immunitetstest
Elektromagnetisk im-
munitet – Beskrivelse 

av drift og overholdelse

Elektromagnetisk miljø 
– veiledning

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

Testnivå +/- 2, +/- 4 og 
+/- 6kV kontaktutladning 
og +/- 2, +/- 4 og +/- 8 kV 
luftutblåsing.
EUT fungerte uten noen 
forringelse under testen.
EUT overholder ytelseskri-
teriene. 

Gulv skal være i tre, betong 
eller keramiske fliser. Hvis 
gulvene er dekket med 
syntetisk materiale, skal 
den relative fuktigheten 
være minst 30 %.

Strømnettet skal holde en 
kvalitet som er typisk for 
sykehusmiljøer.

Elektromagnetiske felt i 
frekvensområdet 80–2500 
MHz
EN 61 000-4-3 (2006)

Testnivå 3 V/m med 80 % 
AM @ 1 kHz.
EUT fungerte uten noen 
forringelse under testen.
EUT overholder ytelseskri-
teriene. 

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

Testnivå: ±2 kV på veksel-
strømsport.
EUT fungerte uten noen 
forringelse under testen.
EUT overholder ytelseskri-
teriene.

Spenningssvingning
EN 61 000-4-5 (2006)

Testnivå: ±0,5 kV og ±1 kV 
ledning til ledning på veksel-
strømsport.
EUT fungerte uten noen 
forringelse under testen.
EUT overholder ytelseskri-
teriene.

Strømfrekvens magnetiske 
felt
EN 61 000-4-8 (1993) 
+ A1

EUT har ingen deler som 
er følsomme for magne-
tiske felt Produktet anses å 
overholde standarden uten 
testing.
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I henhold til testspesifikasjoner som er angitt i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) skal ikke 
Tobii PCEye: 

•	 Ha komponentfeil
•	 Utilsiktet tilbakestille seg til fabrikkinnstillingene
•	 Utløse falske alarmer
•	 Starte noen utilsiktet operasjon, selv om den følges av en alarm

Med tanke på testspesifikasjonene som er angitt i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007), er opp-
hør eller avbrudd av en tilsiktet operasjon, selv om den følges av en alarm, tillatt i Tobii 
PCEye da den ikke utfører sikkerhetskritiske operasjoner.

Når det gjelder testspesifikasjonene som er angitt i 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007), gjel-
der ikke feil i en vist numerisk verdi som er stor nok til å påvirke diagnose eller behand-
ling for Tobii PCEye.
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6.3 Tillegg C: Tekniske spesifikasjoner

Tobii PCEye

Arbeidsavstand 
19,7–31,5 tommer

50–80 cm 

Toleranse for laterale hodebevegelser 

@ 65 cm

(bredde x høyde)

11,8 x 9,8 tommer

30 x 25 cm

Hodebevegelseshastighet (optimal)
11,8 tommer/s

30 cm/s

Blikkdatahastighet 30 Hz

Estimert blikknøyaktighet 0,8 grader

Optimal skjermstørrelseskompatibilitet 15–22 tommer

Montering
VESA 100 x 100 mm 

VESA 75 x 75 mm

Strømforsyning

110V  AC

eller

220V  AC

Enhetsvekt
12,3 ounce

350 g

Enhetsmål (lengde x høyde 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

Krav

CPU: 1GHz, 2-kjerne

RAM 2GB

Skjermkort: 60 MB RAM, pixel shader versjon 2.0 eller nyere

Samsvar/registrering

EU-direktiv for medisinsk utstyr (MDD) 93/42/EEC

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) (amerikansk føderal 

lov om farlige stoffer) 2002/95/EC

Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EC

Lavspenningsdirektiv (LVD) 2006/95/EC

Del 15 av FCC-reglene

FDA-registrert
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Tobii Support
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support@tobii.com
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