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 Inleiding
Hartelijk dank voor de aankoop van een Tobii PCEye-apparaat van Tobii Technology!
Neem de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen om zeker te zijn van optimale 
prestaties van dit product.

In deze gebruikershandleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

•	 Het PCEye-apparaat en hoe het te gebruiken.
•	 Het programma Tobii Eye Control Suite (om het gebruik van oogbesturing op 

uw pc mogelijk te maken).

1.1 Bedoeld gebruik
De Tobii PCEye-module is een oogbesturingsapparaat dat met behulp van een montage-
beugel onder aan een computerscherm wordt bevestigd. De PCEye-module maakt een 
nauwkeurige oogbesturing van uw personal computer mogelijk, ongeacht het gebruik 
van een bril of contactlenzen, de oogkleur of de lichtomstandigheden. Simpel gezegd, het 
apparaat stelt u in staat uw computer met uw ogen te bedienen. U bestuurt de muisaan-
wijzer door naar het scherm te kijken en kunt items aanklikken door te knipperen, door 
"dwelling" (langer staren naar het scherm) of met behulp van een schakelaar.

Wanneer de PCEye in combinatie met communicatiesoftware wordt gebruikt, kunnen 
gebruikers van augmentatieve en alternatieve communicatie (AAC) hun mogelijkheden 
optimaal benutten via oogbesturing. Met de oogbesturing van PCEye kan een gebruiker 
via tekst of symbolen kunstmatige spraak (computerstem) of digitale spraak (opgenomen 
stem) genereren en zo één op één communiceren met andere personen. Daarnaast kan 
een gebruiker ook communiceren via e-mail, tekstberichten en chatten en heeft hij de 
vrijheid en flexibiliteit om documenten te schrijven en te bewerken, op het internet te 
surfen, muziek af te spelen of spelletjes te spelen. Door gebruik in combinatie met com-
municatiesoftware en een omgevingsbediening kunnen gebruikers de oogbesturing van 
de PCEye ook gebruiken om een tv, dvd-speler en andere huishoudelijke apparaten te 
bedienen via infraroodafstandsbediening.

Bij gebruik in combinatie met communicatiesoftware is de PCEye-apparaat niet bedoeld 
als enige communicatiemiddel voor een gebruiker, maar wel als aanvullende communica-
tieoplossing. Bijkomende methoden in de vorm van laag- en niet-technologische oplos-
singen voor augmentatieve en alternatieve communicatie (AAC) worden aanbevolen als 
'beste praktijk' voor personen die een hoogtechnologisch AAC-apparaat gebruiken.
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1.2 Inhoud van het pakket
Het PCEye-pakket bevat de volgende onderdelen:

•	 Een Tobii PCEye
•	 Een draagtas voor de Tobii PCEye
•	 Een montagebeugel voor de Tobii PCEye
•	 Een stroomadapter
•	 Een micro USB-kabel
•	 Een Torx 20-sleutel (schroevendraaier)
•	 6 Torx-schroeven (4 M4-schroeven met platte kop en 2 M4-schroeven met 

gewone kop)
•	 Een installatie-cd

 - Tobii Eye Control Suite
 - Tobii PCEye Installatiegids
 - Tobii PCEye Configuratiegids
 - Tobii Communicator (proefversie)

•	 Deze Tobii PCEye Gebruikershandleiding
•	 Een Tobii PCEye Montagegids (met meetlat in cm/inch)
•	 Alternatieve montageset (als VESA-schroefgaten in het beeldscherm verdiept 

liggen)
 - 4 lange M4 Torx-schroeven met platte kop
 - 4 afstandsringen 

Gebruik alleen de onderdelen die in het PCEye-pakket zitten of in de productdocumen-
tatie worden beschreven en andere goedgekeurde Tobii-accessoires samen met de Tobii 
PCEye.

1.3 Klantenondersteuning
Neem voor ondersteuning contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of met 
de ondersteuningsafdeling van Tobii. Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, is het 
belangrijk dat u toegang hebt tot uw PCEye-apparaat en indien mogelijk tot een inter-
netverbinding. U moet ook het serienummer van het apparaat kunnen opgeven, dat u 
op de achterkant van het apparaat of in het gedeelte Systeeminformatie van Tobii 
Eye Control Options vindt. Zie de paragraaf Systeeminformatie in het hoofdstuk 
Bijlagen.

Voor verdere productinformatie en andere ondersteuningshulpmiddelen verwijzen wij 
u naar de Tobii-gemeenschap www.mytobiicommunity.com en naar de Tobii-website 
www.tobii.com, onder Augmentatieve en alternatieve communicatie.
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1.4 Garantie
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. De 
garantie is alleen geldig als het apparaat in overeenstemming met de gebruikershandlei-
ding wordt gebruikt en de garantieverzegeling niet wordt verbroken. Demontage van het 
PCEye-apparaat doet de garantie vervallen.

1.5 Accessoires van derden
Het gebruik van producten en accessoires van derden gebeurt op eigen risico van de 
gebruiker en de werking van deze producten met de Tobii PCEye is de verantwoordelijk-
heid en gebeurt op risico van de derde fabrikant.
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 Veiligheid
De Tobii PCEye is getest en goedgekeurd als zijnde in overeenstemming 
met alle specificaties en normen die worden vermeld in paragraaf 6.2 Bij-
lage B: Conformiteitsinformatie van deze handleiding en in paragraaf  
6.3 Bijlage C: Technische specificaties, met inbegrip van maar niet beperkt 
tot de norm voor medische apparatuur (Medical Device Standard) (Klasse 1/
Type B). Niettemin moeten een aantal veiligheidswaarschuwingen in acht wor-
den genomen om een veilig gebruik van het Tobii PCEye-apparaat te garanderen:

2.1 Waarschuwing bij de montage
Het PCEye-apparaat moet worden gemonteerd volgens de instructies voor goedge-
keurde montagebevestigingen of montagebeugels (zie 3 Aan de slag > 3.2 Montage 
van de PCEye op het beeldscherm van uw pc). Als het apparaat desondanks zou 
vallen en er daardoor iets beschadigd of iemand verwond raakt, zijn Tobii Technology 
noch zijn vertegenwoordigers aansprakelijk voor enige schade of letsels. De montage van 
de PCEye gebeurt volledig op eigen risico van de gebruiker.

2.2 Waarschuwing voor noodoproepen
Gezien het geringe maar mogelijke risico op defecten mag niet uitsluitend op de Tobii 
PCEye worden vertrouwd voor de geluidscommunicatie of als omgevingsbediening in 
noodgevallen of andere gevaarlijke of belangrijke situaties. Vertrouw niet op het apparaat 
voor noodoproepen of banktransacties. Het verdient aanbeveling over meerdere com-
municatiemiddelen te beschikken in noodsituaties. Banktransacties mogen uitsluitend 
worden uitgevoerd met een systeem dat is aanbevolen door en voldoet aan de normen 
van uw bank.

2.3 Waarschuwing voor infraroodstraling
Wanneer hij is ingeschakeld, zendt de Tobii PCEye gepulseerd infraroodlicht (IR-licht) uit. 
IR-licht en/of -straling kunnen de werking van bepaalde medische apparaten verstoren. 
Gebruik de PCEye niet in de buurt van dergelijke gevoelige medische apparaten, want dit 
kan hun nauwkeurigheid of goede werking verhinderen.
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2.4 Waarschuwing voor epilepsie
Sommige mensen die lijden aan fotogevoelige epilepsie kunnen een epilepsieaanval 
krijgen of het bewustzijn verliezen bij blootstelling aan bepaalde flikkerlichten of licht-
patronen in het dagelijkse leven. Dit kan zelfs gebeuren als de persoon geen medische 
voorgeschiedenis van epilepsie heeft of nooit eerder een epilepsieaanval heeft gehad. 

Een persoon met fotogevoelige epilepsie heeft gewoonlijk ook problemen bij het kijken 
naar tv-schermen, sommige arcadegames en flikkerende tl-lampen. Dergelijke personen 
kunnen een aanval krijgen tijdens het bekijken van bepaalde beelden of patronen op een 
beeldscherm of zelfs bij blootstelling aan lichtbronnen van een eyetracker. Naar schatting 
3-5 % van de epilepsiepatiënten lijdt aan deze vorm van fotogevoelige epilepsie. Vele 
personen met fotogevoelige epilepsie kunnen een “aura” ervaren of vreemde sensaties 
gewaarworden vóór een aanval. Indien u vreemde gevoelens ervaart tijdens het gebruik, 
moet u van de eyetracker weg kijken.

2.5 Waarschuwing voor elektrische spanning
Open de behuizing van het PCEye-apparaat niet, want hierdoor kunt u aan een potenti-
eel gevaarlijke elektrische spanning worden blootgesteld. Het apparaat bevat geen door 
de gebruiker te repareren onderdelen.

2.6 Waarschuwing voor magnetisch veld
De montagebeugel van de PCEye bevat magneten. Magnetische velden kunnen de 
werking van pacemakers en implanteerbare cardioverter-defibrillators verstoren. Als 
vuistregel geldt dat u een minimumafstand van 15 centimeter in acht moet nemen tussen 
een voorwerp met magneten en uw hartapparaat.

2.7 Veiligheid voor kinderen
De Tobii PCEye is een geavanceerd computersysteem en elektronisch apparaat. Het 
bestaat uit tal van afzonderlijke, aan elkaar gemonteerde onderdelen. In de handen van 
een kind kunnen bepaalde onderdelen loskomen van het apparaat, met verstikkings- of 
andere gevaren voor het kind tot gevolg. 
Jonge kinderen mogen geen toegang hebben tot het apparaat of het apparaat gebruiken 
zonder toezicht van een ouder of andere verantwoordelijke volwassene.
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 Aan de slag
Om oogbesturing op uw computer mogelijk te maken, door hem te gebruiken in com-
binatie met de Tobii PCEye, moet u eerst de benodigde software en stuurprogramma's 
installeren vanaf de bijgeleverde cd en de Tobii PCEye-module monteren op zijn monta-
gebeugel en correct monteren op uw apparaat.

ALLEEN geschikt voor computers met een Windows-besturingssysteem (Windows XP 
en later). Bedoeld voor gebruik met een desktop-pc met extern beeldscherm. Als u een 
laptop gebruikt, zal de PCEye alleen correct werken als u de laptop als vaste computer 
met een extern beeldscherm gebruikt.

Let op, in de PCEye-software is geen virusbescherming inbegrepen. Zorg ervoor dat een 
degelijk antivirusprogramma op uw computer is geïnstalleerd om hem tegen problemen 
te beschermen.

Installeer EERST de software voordat u de PCEye eyetracker op uw computer aansluit.
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3.1 Onderdelen van het apparaat, poorten en 
aansluitingen

Stroomadapter USB naar micro 
USB-kabel

Voorkant van PCEye

Micro USB-ingang

Stroomadapteringang

Afdekklep IR-camera

Montagebeugel

Magnetische montagestabilisatorKabelhouder

Schroefgaten voor 
montagebevestiging

Achterkant van PCEye

Magnetische 
montagepunten

Schroefgaten voor 
montagebevestiging
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3.2 De Tobii PCEye Installatiegids
De Tobii PCEye Installatiegids helpt u aan de slag te gaan met oogbesturing op uw 
computer. Hij leidt u door de installatie van de benodigde software voor de PCEye, 
biedt licentie-informatie en toont in een korte video-animatie hoe u de PCEye op uw 
computer monteert. 

1. Plaats de bijgeleverde cd in het cd/dvd-station van uw computer. De Installatie-
gids wordt automatisch geopend.

2. Volg de instructies in de Installatiegids en selecteer Volgende om door te 
gaan.

Wanneer de Installatiegids is voltooid, moet u de computer uitschakelen om de mon-
tagebeugel van de PCEye op uw beeldscherm te monteren, de PCEye op de montage-
beugel te monteren en de kabels tussen de PCEye en de computer aan te sluiten.
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3. Werp de cd uit en schakel uw computer uit door Afsluiten te selecteren op de 
pagina Voltooien van de Installatiegids.

3.3 Montage van de PCEye op het beeldscherm van 
uw pc
Voor een correcte montage van de PCEye op het beeldscherm van uw pc moet u de 
instructies in de Montagevideo in de Installatiegids volgen (ook te vinden in de Con-
figuratiegids) en de bijgeleverde Tobii PCEye Montagegids raadplegen.

De montagebeugel is alleen geschikt voor “platte” beeldschermen met een vrij VESA-
montagesysteem (vrije montagegaten van 10 cm x 10 cm). 

Zorg ervoor dat het VESA-montagesysteem de ventilator van het scherm waarop het 
wordt gemonteerd niet afdekt. Als de ventilator wordt afgedekt, kan het scherm over-
verhit raken, met een verhoogd risico op brand en brandwonden tot gevolg. Gebruik 
een beeldscherm waarvan de ventilator niet is afgedekt door het VESA-montagesysteem.
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VESA vrij VESA NIET vrij

10 cm / 
3,94 inch
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•	 Volg de instructies in de bijgeleverde PCEye Montagegids (en houd ook de 
instructies van de Montagevideo in de Installatiegids in gedachten) om de 
montagebeugel van de PCEye en de PCEye op uw computer te monteren.

Draai de schroeven niet te vast wanneer u de montagebeugel aan het VESA-montage-
systeem van uw beeldscherm bevestigt. Haal ze aan tot uw weerstand voelt. Het te vast 
aandraaien van de schroeven verhoogt het risico op breuk en verbetert de functionaliteit 
niet. Draai eerst de eerste schroef en daarna de tweede schroef licht aan en volg hierbij 
een X-vorm. Draai de derde schroef en daarna de vierde schroef licht aan, eveneens in 
een X-vorm. Draai tot slot alle schroeven in hetzelfde patroon aan.
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Gebruik de bijgeleverde alternatieve montageset als de vrije schroefgaten voor VESA-
montage in het beeldscherm verdiept liggen.

•	 Plaats de afstandsringen tussen de schroefgaten in het beeldscherm en de mon-
tagebeugel om de verdieping op te vullen.

•	 Gebruik de langere schroeven met platte kop van de alternatieve montageset 
om de beugel, met de afstandsringen ertussen, op het beeldscherm te monteren.

Gebruik uitsluitend de bijgeleverde schroeven om de PCEye op het VESA-montagesys-
teem van het juiste type beeldscherm te monteren (gebruik de langere schroeven van 
de alternatieve montageset alleen als u ook de afstandsringen gebruikt bij een verdiept 
liggend VESA-systeem; zonder de afstandsringen zou u de schroeven te ver kunnen 
vastdraaien en kan schade aan het beeldscherm ontstaan). 

•	 Nadat u het PCEye-systeem correct hebt gemonteerd en de voedingskabel op 
een stopcontact en de USB-kabel op uw computer hebt aangesloten, start u de 
computer opnieuw.

•	 Nadat uw computer opnieuw is gestart, wordt de PCEye Configuratiegids 
automatisch geopend.

Als u niet van plan bent de PCEye als draagbaar eyetracking-apparaat te gebruiken en 
hem afwisselend op verschillende computers wilt monteren met de juiste montagebeu-
gel, kunt u de PCEye op de montagebeugel bevestigen met de 2 bijgeleverde M4 Torx-
schroeven met “normale kop” voor een betere stabiliteit (zie de afbeelding).
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3.4 De Tobii PCEye Configuratiegids
Wanneer u de computer opnieuw start na het uitvoeren va de Tobii PCEye Instal-
latiegids, het monteren van de montagebeugel en de PCEye op de computer en het 
aansluiten van de voedings- en de USB-kabel, wordt de Tobii PCEye Configuratiegids 
automatisch geopend. 

De Configuratiegids helpt u aan de slag te gaan met Eye Control op uw computer. 

Hij helpt u bij:
•	 Keuze van beeldscherm en schermgrootte
•	 Positionering van eyetracker
•	 Montage (herbekijk video)
•	 Kalibratie van eyetracker
•	 Instellingen
•	 Tobii User Experience en registratie van VIP-gebruikers

Volg de instructies op elke pagina van de Configuratiegidsen selecteer Volgende om 
naar de volgende pagina van de gids te gaan.

Besteed bijzondere aandacht aan de pagina's Scherm en Kalibratie van de Configu-
ratiegids. Op beide pagina's moet u de gevraagde informatie opgeven of taken uitvoeren 
voordat u Volgende kunt selecteren.
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Meet op de pagina Scherm de blauwe lijnen die de driehoek op het scherm vormen 
met de bijgeleverde meetlat op de zijkant van de PCEye Montagegids en vul de getallen in 
de daarvoor bestemde ruimten in. 
Probeer NIET de fysieke grootte van uw computerbeeldscherm te meten. De meet-
waarden van de lijnen van de driehoek worden door de software geëxtrapoleerd tot de 
fysieke schermgrootte.

Op de pagina Kalibratie moet u een kalibratie uitvoeren voordat u naar de volgende 
pagina kunt gaan. Volg de instructies en selecteer Kalibreren. Zonder kalibratie kunt u 
de Configuratiegids niet voltooien en zal de oogbesturing op uw computer niet goed 
werken.
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•	 Selecteer Voltooien op de laatste pagina van de Configuratiegids. Uw instel-
lingen en configuraties worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Alle toekomstige instellingen, profielen en kalibraties worden beheerd en zijn toegan-
kelijk via Tobii Eye Control Options (zie Hoofdstuk 4 Gebruik van de PCEye > 
4.2 Eye Control starten en uitschakelen tot en met 4.21 Schuiven met Win-
dows Control voor informatie over Tobii Eye Control Options)
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 Gebruik van de PCEye
4.1 Positionering
De gemonteerde PCEye-module, bevestigd aan zijn steun en aan uw apparaat, is ont-
worpen om optimaal te werken wanneer deze zich evenwijdig met en op een afstand 
van ongeveer 50 tot 80 cm van de ogen van de gebruiker bevindt. Dit betekent dat voor 
gebruikers die zijwaarts leunen of neerliggen de PCEye met zijn steun en de computer 
ook moeten worden gekanteld, zodat de ogen van de gebruiker evenwijdig met en op 
optimale afstand van het scherm blijven.

50 - 80 cm

90°

Zorg ervoor dat de gebruiker zich in een comfortabele houding, in de optimale positie 
en op de juiste afstand van het apparaat bevindt. Houd er ook rekening mee dat het 
gebruikerscomfort en de eyetracking-prestaties verbeteren als de zon niet direct op het 
scherm of in de ogen van de gebruiker schijnt.

Sommige mensen kunnen tijdens hun eerste ervaringen met eyetracking een zekere 
vermoeidheid voelen (door het bewust richten van de blik en de sterke concentratie) 
of zelfs last hebben van droge ogen (door minder vaak knipperen). Als u zich vermoeid 
voelt of last hebt van droge ogen, doe het dan rustig aan in het begin en beperk uw 
eyetracking-sessies tot een comfortabele duur. Bevochtigende oogdruppels kunnen 
droge ogen tegengaan. 

4.1.1 Schermgrootte en optimale afstand
De optimale afstand tussen de gebruiker en de op het beeldscherm gemonteerde PCEye 
verschilt afhankelijk van de grootte van het scherm. Eyetracking en oogbesturing werken 
slechts optimaal als de gebruiker zich op de juiste afstand bevindt.

•	 Bij een 15 inch-scherm moet de gebruiker ongeveer 63 cm van het scherm 
vandaan zitten, met een tolerantie van 10 cm.
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•	 Bij een 17 inch-scherm moet de gebruiker ongeveer 65 cm van het scherm 
vandaan zitten, met een tolerantie van 10 cm.

•	 Bij een 19 inch-scherm moet de gebruiker ongeveer 67 cm van het scherm 
vandaan zitten, met een tolerantie van 10 cm.

•	 Bij een 22 inch-scherm moet de gebruiker ongeveer 70 cm van het scherm 
vandaan zitten, met een tolerantie van 10 cm.

Schermgrootte en optimale afstand

63 cm

65 cm

67 cm

70 cm

15 inch-scherm-------------------

17 inch-scherm-------------------

19 inch-scherm-------------------

22 inch-scherm-------------------

Over het algemeen geldt dat, hoe groter het scherm, hoe groter de afstand tussen 
de gebruiker en de combinatie van PCEye/beeldscherm moet zijn voor een optimale 
eyetracking.

Een scherm dat kleiner is dan 15 inch of groter dan 22 inch is niet geschikt voor een 
optimale eyetracking.

4.1.2 Weergave van de trackstatus
De weergave van de trackstatus (zie Gebruik van de Tobii PCEye > De track-
status weergeven voor meer informatie over het openen van de weergave van de 
trackstatus) kan als hulpmiddel worden gebruikt om de optimale hoogte en horizontale 
positie voor eyetracking met de PCEye te bepalen.

•	 De twee stippen die de ogen van de gebruiker voorstellen moeten zich idealiter 
in het midden van het trackstatusscherm bevinden.
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•	 Gebruik de afstandsmeter rechts op het trackstatusscherm om de optimale 
afstand tussen de gebruiker en de PCEye/het beeldscherm te bepalen.

•	 Wanneer het witte streepje van de afstandsmeter ongeveer in het midden staan, 
binnen het groene gebied, is de afstand tot de PCEye/het beeldscherm optimaal. 

Zie Gebruik van de Tobii PCEye>Kalibreren voor informatie over het kalibreren 
van de PCEye. Controleer tijdens het kalibreren ook de lichtomstandigheden, rekening 
houdend met de opmerkingen hierboven.

4.1.3 Positioneringshulp
Voor extra hulp bij het bepalen van de positie is er een Positionineringshulp, die 
automatisch rechts onder aan uw hoofdbeeldscherm (het scherm waarop de PCEye is 
gemonteerd) wordt weergegeven. 

De Positioneringshulp is een visueel hulpmiddel dat de functie van de trackstatus-
weergave combineert met zes verschillende instructies op basis van afbeeldingen om de 
gebruiker te helpen bij het vinden van de juiste positie. 

De 6 instructies geven de gebruiker de volgende opdrachten:

1. Zijn/haar hoofd omlaag bewegen.
2. Zijn/haar hoofd omhoog bewegen.
3. Zijn/haar hoofd naar rechts bewegen.
4. Zijn/haar hoofd naar links bewegen.
5. Zijn/haar hoofd dichter naar het scherm toe bewegen.
6. Zijn/haar hoofd verder van het scherm vandaan bewegen.
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Hoofd dichter naar het scherm 
toe bewegen.

Hoofd naar rechts 
bewegen.

De Positioneringshulp verdwijnt automatisch wanneer de positie van de gebruiker op 
de aangegeven manier is verbeterd.

Sommige gebruikers willen misschien liever niet dat de Positioneringshulp verschijnt 
telkens als hun ogen van de optimale positie afwijken. 

U kunt de automatische Positioneringshulp als volgt uitschakelen:

•	 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van PCEye Notifier, , in het 
systeemvak op het bureaublad en selecteer Positioneringshulp uitschake-
len.

Systeemvak

Dek de voorkant van de PCEye op geen enkele manier af (met versieringen, post-its, ...), 
want dan zal de eyetracking niet goed werken.

4.1.4 Track box
Met de Tobii PCEye zijn ruime hoofdbewegingen mogelijk. Zodra de PCEye/computer 
correct is gekalibreerd en voor de gebruiker is geplaatst, zijn geen verdere instellingen 
vereist.
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De track box van de Tobii PCEye is met ongeveer 40 cm x 30 cm x 20 cm (breedte 
x hoogte x diepte) de grootste op de markt. De track box is een onzichtbare waar-
nemingszone die zich op ongeveer 50 tot 80 cm afstand vanaf een punt net boven het 
midden van het beeldscherm bevindt.

Voor een goede werking van de eyetracking moet de gebruiker altijd ten minste één oog 
in de track box houden.
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4.2 Eye Control starten en uitschakelen
U start Windows Control door rechts te klikken op het pictogram  van Tobii Eye 
Control Options in het systeemvak en Windows Control inschakelen te select-
eren.

Systeemvak

Of

Selecteer het pictogram  van de snelkoppeling Tobii Windows Control op het 
bureaublad. Hierdoor wordt Windows Control onmiddellijk gestart.

U schakelt Windows Control uit door rechts te klikken op het pictogram  van Tobii 
Eye Control Options in het systeemvak en Windows Control uitschakelen te 
selecteren.

U kunt het Windows Control-menu ook starten vanuit Tobii Communicator of andere 
alternatieve communicatiesoftware die de functies van de Tobii Eye Control SDK heeft 
geïmplementeerd.

In Tobii Communicator en sommige andere alternatieve communicatiesoftware begint 
de eyetracking onmiddellijk na het openen van de software als een eyetracker is aange-
sloten en de juiste oogbesturingssoftware aanwezig is.

4.3 De Tobii Eye Control Options openen
Als u de oogbesturing wilt inschakelen in de Windows-omgeving (Windows Control), 
activeert u Tobii Eye Control Options.

Tobii Eye Control Options is een programma dat snel een eenvoudig toegang geeft 
tot functies als trackstatus, kalibratie en algemene instellingen.

U kunt Tobii Eye Control Options op een van de volgende manieren starten: 
•	 Ga naar het menu Start > Alle programma's > Tobii > Tobii Eye Con-

trol Suite > Tobii Eye Control Options.
•	 Dubbelklik op het pictogram  van Tobii Eye Control Options in het sys-

teemvak of op de snelkoppeling  op het bureaublad (indien gemaakt).
•	 Klik met de rechtermuisknop (houd uw vinger op het pictogram om rechts te 

klikken op het aanraakscherm) op het pictogram  van Tobii Eye Control 
Options in het systeemvak en klik vervolgens op Instellingen.

Selecteer in de lijst aan de linkerkant in Tobii Eye Control Options de optie die u wilt 
wijzigen. In de lijst aan de rechterkant worden de beschikbare opties weergegeven. 
Klik op OK om de wijzigingen op te slaan. Hierdoor wordt Tobii Eye Control Options 
ook gesloten. 



Gebruikershandleiding Tobii PCEye

25Hoofdstuk 4  Gebruik van de PCEye

Klik op Annuleren om de wijzigingen te annuleren. Hierdoor wordt Tobii Eye Control 
Options ook gesloten.

Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan. Tobii Eye Control Options blijft 
geopend.

4.4 Een nieuw profiel maken
Door verschillende profielen te gebruiken, kunt u de kalibraties en feedbackvoorkeuren 
van meerdere gebruikers op één apparaat opslaan. Iemand kan ook meerdere profielen 
voor zichzelf opslaan als hij/zij af en toe een bril draagt of verschillende toegangsmetho-
den gebruikt.

U kunt als volgt een nieuw profiel maken:
1. Open Tobii Eye Control Options en klik op Gebruikersprofielen.
2. Voer een nieuwe naam in in het veld Profielnaam. 
3. Selecteer een bestaand profiel in de vervolgkeuzelijst Gebaseerd op profiel. 

Het nieuwe profiel neemt alle instellingen van het geselecteerde profiel over. Als 
er eerder geen profielen zijn gemaakt, kan alleen het standaardprofiel worden 
geselecteerd.

4. Klik op Maken om het nieuwe profiel op te slaan. Het nieuwe profiel wordt 
direct opgeslagen nadat op Maken is geklikt.
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4.5 Huidig gebruikersprofiel selecteren
U kunt als volgt het huidige gebruikersprofiel selecteren:

1. Open Tobii Eye Control Options.
2. Selecteer een gebruikersprofiel in de vervolgkeuzelijst Huidig gebruikerspro-

fiel.
3. Selecteer Toepassen.

4.6 Een profiel verwijderen
U kunt als volgt een profiel verwijderen:

1. Open Tobii Eye Control Options > Gebruikersprofielen.
2. Selecteer een profiel in de vervolgkeuzelijst Te verwijderen profiel.
3. Klik op Verwijderen om het geselecteerde profiel te verwijderen. Het profiel 

wordt direct verwijderd nadat op Verwijderen is geklikt. Het standaardprofiel 
kan niet worden verwijderd.
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4.7 De interactie aanpassen

Volg onderstaande stappen om de interactie van de CEye-module aan te passen.

1. Open Tobii Eye Control Options > Interactie. 

Omvang

2. Selecteer hoe de interactie-instellingen moeten worden weerspiegeld: 

•	 Klik op Standaardinstellingen van het momenteel geselecteerde 
gebruikersprofiel als u de nieuwe instellingen wilt toepassen op het vol-
ledige gebruikersprofiel en niet alleen op een bepaalde toepassing. 

•	 Klik op Toepassingsspecifieke instellingen van het momenteel 
geselecteerde gebruikersprofiel als u de nieuwe instellingen wilt toe-
passen op een specifieke toepassing van een gebruikersprofiel. Selecteer de 
toepassing vervolgens in de vervolgkeuzelijst Toepassing.

Methode

3. Selecteer de activeringsmethode in de vervolgkeuzelijst Activerings methode. 
Er zijn drie methoden beschikbaar, elk met een andere activeringstijd: 

•	 Dwell. Pas de dwell-tijd aan door de schuifregelaar Dwell-tijd te verplaat-
sen.

•	 Schakelaar. Pas de minimumduur van een klik en de minimumtijd tussen 
twee klikken aan door de juiste schuifregelaar te verplaatsen.
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•	 Knipperen. Pas de minimale- en maximale knipperduur aan door de juiste 
schuifregelaar te verplaatsen.

Visuele feedback

4. Selecteer het symbool voor visuele feedback in de vervolgkeuzelijst Type 
dwell-feedback.

5. Selecteer de kleur van het feedbacksymbool in de vervolgkeuzelijst Feedback-
kleur.

6. Geef de stipgrootte en de transparantie van het feedbacksymbool op door de 
juiste schuifregelaar te verplaatsen.

7. Schakel het selectievakje Zichtbare omtreklijn weergeven rond het ge-
activeerde gebied in om een stippellijn weer te geven rond het geactiveerde 
gebied telkens als iets wordt geselecteerd met oogbesturing.

8. Selecteer Activering simuleren om te bekijken hoe de activeringsmethode 
er op het scherm zal uitzien. Het voorbeeld wordt boven de knop Activering 
simuleren weergegeven.

4.8 De besturingsstatus weergeven
Het besturingsstatusvenster is een dialoogvenster waarin u kunt controleren of de oog-
besturing uw ogen herkent en of u goed voor het apparaat zit.

U kunt het trackstatusvenster op een van de volgende manieren openen:
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•	 Open Tobii Eye Control Options > Oogbesturing en selecteer de knop 
Besturingsstatus.

•	 Klik met de rechtermuisknop (houd uw vinger op het pictogram om rechts te 
klikken op het aanraakscherm) op het pictogram  van Tobii Eye Control 
Options in het systeemvak en selecteer Trackstatus weergeven.

Systeemvak

4.9 Kalibratie
4.9.1 De kalibratie starten
U kunt de kalibratie op een van de volgende manieren starten:

•	 Open Tobii Eye Control Options > Oogbesturing en klik op de knop Kali-
bratie starten….

•	 Klik met de rechtermuisknop (houd uw vinger op het pictogram om rechts te 
klikken op het aanraakscherm) op het pictogram  van Tobii Eye Control 
Options in het systeemvak en selecteer Kalibratie starten.

Systeemvak

4.9.2 De kalibratie onderbreken
U kunt de kalibratie op een van de volgende manieren onderbreken:

•	 Druk op Esc.
•	 Klik met de linkermuisknop op het scherm.
•	 Raak het scherm aan.

4.9.3 Het actieve oog aanpassen
Selecteer het oog dat u wilt laten volgen door de oogbesturing:

1. Open Tobii Eye Control Options > Oogbesturing.
2. Selecteer het actieve oog in de vervolgkeuzelijst Actief oog.  

Opmerking! Dit gebeurt nadat de kalibratie is voltooid.
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4.9.4 Kalibratiepunt(en) verbeteren

Na de kalibratie wilt u misschien een of meer punten verbeteren. 

Aan de hand van een kleurenschema kunt u de kwaliteit van uw kalibratie beoordelen. 

•	 Als de achtergrondkleur van het kalibratieresultaat lichtrood is, is de kwaliteit 
van uw kalibratie relatief laag. U kunt een of meer punten afzonderlijk verbete-
ren, of de kalibratie helemaal opnieuw uitvoeren, om betere eyetracking-resulta-
ten te verkrijgen. 

•	 Als de achtergrondkleur van het kalibratieresultaat lichtgeel is, is de kalibratie van 
gemiddelde kwaliteit. Misschien kunt u betere eyetracking-resultaten verkrijgen 
door een of meer punten afzonderlijk te verbeteren.

•	 Als de achtergrondkleur van het kalibratieresultaat groen is, is de kalibratie van 
hoge kwaliteit.

Welke de kwaliteit van uw kalibratie ook is, u kunt steeds OK of Toepassen selecteren 
en de oogbesturing beginnen te gebruiken. Het zijn de nauwkeurigheid en de functionali-
teit van de oogbesturing die worden beïnvloed door de kwaliteit van de kalibratieresulta-
ten. Probeer de best mogelijke kalibratie te verkrijgen.
Hoe dichter de lijnen binnen het kalibratiepunt zich bij een stip in het midden van de 
cirkel van het kalibratiepunt bevinden, hoe beter de kalibratie van dat punt, .  
U kunt kiezen welke punten u wilt verbeteren en alleen deze punten opnieuw kalibreren. 
U kunt een of meer kalibratiepunten als volgt verbeteren:
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1. Open Tobii Eye Control Options > Oogbesturing.
2. Markeer het punt dat (de punten die) u wilt verbeteren onder Kalibratieresul-

taat.
3. Klik op Punt(en) verbeteren, waarna een kalibratie voor het (de) geselec-

teerde punt(en) wordt gestart.

4.9.5 Kalibratiepunt(en) verwijderen
Als een kalibratiepunt slecht blijft na de kalibratie (de groene lijnen zijn verspreid en val-
len buiten de cirkel van het kalibratiepunt), kunt u dit punt volledig uit de kalibratie ver-
wijderen. Hierdoor kan de kalibratie van de andere punten verbeteren. Als u een punt 
verwijdert, is het betreffende gebied van het scherm niet gekalibreerd en zal eyetracking 
niet goed werken in dat gebied. 
U kunt een of meer kalibratiepunten als volgt verwijderen:

1. Open Tobii Eye Control Options > Oogbesturing.
2. Markeer het punt dat (de punten die) u wilt verwijderen onder Kalibratiere-

sultaat.
3. Klik op Punt(en) verwijderen.

4.9.6 De kalibratie aanpassen
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Volg onderstaande stappen om de kalibratie aan te passen.

1. Open Tobii Eye Control Options > Kalibratie-instellingen.

Algemeen

2. Selecteer de kalibratieachtergrond door op de achtergrondkleurknop te klikken 
en de gewenste kleur te kiezen.

3. Geef het aantal punten (twee, vijf of negen) op waarmee u wilt kalibreren in de 
vervolgkeuzelijst Kalibratiepunten. Hoe meer punten, hoe nauwkeuriger de 
kalibratie.

4. Selecteer of u al dan niet geluidsfeedback wilt in de vervolgkeuzelijst Geluids-
feedback.

Prikkel

5. Selecteer het soort prikkel in de vervolgkeuzelijst Soort prikkel. Er zijn drie 
soorten prikkels beschikbaar, elk met andere aanpassingsopties: 

•	 Stip: 

 - Selecteer de kleur van de stip door op de knop Kleur van prikkel 
te klikken. 

 - Selecteer de grootte van de stip in de vervolgkeuzelijst Grootte van 
prikkel.

 - Selecteer de snelheid van de stip in de vervolgkeuzelijst Snelheid van 
prikkel.

•	 Afbeelding: 

 - Selecteer de primaire prikkel door op Bladeren te klikken en een 
afbeelding te selecteren.

 - Selecteer de secundaire prikkel door op Bladeren te klikken en een 
afbeelding te selecteren.

 - Selecteer de grootte van de afbeelding in de vervolgkeuzelijst 
Grootte van prikkel.

 - Selecteer de snelheid van de afbeelding in de vervolgkeuzelijst Snel-
heid van prikkel. 

•	 Video: 

 - Selecteer de primaire prikkel door op Bladeren te klikken en een 
video te selecteren.

 - Selecteer de secundaire prikkel door op Bladeren te klikken en een 
video te selecteren.
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 - Selecteer de grootte van de video in de vervolgkeuzelijst Grootte 
van prikkel.

 - Selecteer de snelheid van de video in de vervolgkeuzelijst Snelheid 
van prikkel. 

6. Schakel het selectievakje Animatie voor prikkel toevoegen in als u een 
animatie aan de prikkels wilt toevoegen.

7. Schakel het selectievakje Toetsenbordnavigatie in als u de kalibratie wilt 
besturen met een toetsenbord, bijvoorbeeld als u wilt beslissen wanneer de 
kalibratieprikkels moeten worden verplaatst.
•	 Gebruik bij Toetsenbordnavigatie de toets ‘S’ om te navigeren (om de 

kalibratieprikkels te verplaatsen) en druk op de toets ‘Esc’ of de linkermuis-
knop of raak het scherm aan om de kalibratie te onderbreken. Wanneer 
u de kalibratiemethode Afbeelding of Video gebruikt, drukt u op de toets 
‘T’ om te wisselen tussen de afbeeldingen van de primaire en de secundaire 
prikkel.

4.9.7 Het kalibratiegebied aanpassen

Het aanpassen van het kalibratiegebied kan nuttig zijn als u hebt vastgesteld dat de 
gebruiker bepaalde gebieden van het scherm niet kan bereiken met oogbesturing. Door 
de grootte van het kalibratiegebied zo aan te passen dat onbereikbare gebieden worden 
uitgesloten, kunt u de algehele kalibratie verbeteren.
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Volg onderstaande stappen om het kalibratiegebied aan te passen.

1. Open Tobii Eye Control Options > Oogbesturing.
2. Klik op de knop Kalibratiegebied….
3. Er wordt een blauw halftransparant gebied weergegeven op het bureaublad. 

U kunt het blauwe gebied verplaatsen en de grootte ervan aanpassen om het 
gewenste kalibratiegebied te verkrijgen.

4.10 Windows-besturing
Windows-besturing maakt toegang tot het bureaublad en alle toepassingen van uw 
Windows-computer mogelijk met Oogbesturing en Blikinteractie. 

4.10.1 Windows-besturing starten en uitschakelen
U start Windows-besturing door met de rechtermuisknop op het pictogram Tobii Eye 
Control Options, , in het systeemvak te klikken en Windows-besturing inscha-
kelen te selecteren.

Systeemvak

Of

Selecteer het pictogram van de snelkoppeling Tobii Windows-besturing, , op het 
bureaublad. Hierdoor wordt Windows-besturing onmiddellijk gestart.

U schakelt Windows-besturing uit door met de rechtermuisknop op het pictogram To-
bii Eye Control Options, , in het systeemvak te klikken en Windows-besturing 
uitschakelen te selecteren.

U kunt Windows-besturing ook starten vanuit Tobii Communicator of andere com-
municatiesoftware die de functies van de Tobii-softwarekit voor oogbesturing heeft 
geïmplementeerd.

Automatisch starten

•	 Open Tobii Eye Control Options > Instellingen voor Windows-bestu-
ring.

•	 Schakel het selectievakje Windows-besturing automatisch starten bij 
opstarten in als u wilt dat Windows-besturing automatisch wordt gestart bij 
het starten van Tobii Eye Control Suite.
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4.10.2 Type Windows-besturing 
Windows-besturing kan in twee verschillende modi worden gebruikt:

•	 Gaze Selection
•	 Mouse Emulation

U kunt als volgt selecteren welk type Windows-besturing u wilt gebruiken en de 
Windows-besturing aanpassen:

•	 Open Tobii Eye Control Options > Instellingen voor Windows-bestu-
ring.

•	 Selecteer het gewenste type Windows-besturing onder Type Windows-
besturing

4.10.3 Gaze Selection
In de modus Gaze Selection van Windows-besturing kan de gebruiker een standaard 
Windows-desktopbesturingssysteem bedienen via een selectiemethode in twee stap-
pen, waardoor de kans op ongewenst klikken afneemt. Dit voorkomt ook dat uw blik 
de muiscursor volgt in plaats van bedient (er is geen zwevende muiscursor in Gaze 
Selection).

1. De eerste stap is het selecteren van de gewenste taak in de vastgezette taakbalk 
door ernaar te kijken. 

2. De tweede stap is het kijken naar het gewenste deel van het scherm (of picto-
gram op het scherm) waar u de taak wilt uitvoeren. Er wordt een automatische 
zoomfunctie ingeschakeld, die eindigt met het selecteren van het pictogram of 
het uitvoeren van de taak.

De instellingen voor Gaze Selection zijn te vinden in de taakbalk Gaze Selection, die op 
het scherm wordt vastgezet wanneer de modus Gaze Selection van Windows-besturing 
actief is. Kijk naar het instellingenpictogram met het tandwieltje  om het te selecte-
ren. Het dialoogvenster Instellingen wordt geopend. 

4.10.3.1 Taakbalk Gaze Selection
Boven aan de taakbalk Gaze Selection bevindt zich een besturingsstatusvenster. Hiermee 
kunt u controleren of de eyetracker uw ogen herkent en of u goed voor het apparaat zit.

De taakknoppen in de taakbalk Gaze Selection zich in drie verschillende modi bevinden, 
zoals aangegeven in onderstaande afbeelding.
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• Normaal (Niet geselecteerd) - Er is geen taakknop voor Gaze Selection 
gekozen.

• Geselecteerd - De gemarkeerde taakknop is geselecteerd en de taak wordt 
uitgevoerd na het automatisch zoomen wanneer de gebruiker naar het gewenste 
deel van het scherm of het pictogram op het scherm kijkt. Als de selectiemetho-
de is ingesteld op Schakelaar in het dialoogvenster Instellingen Gaze Selection, 
blijft de gekozen taakknop actief na het uitvoeren van de taak.

• Hoge precisie - Hetzelfde als Geselecteerd, maar met een hogere precisie. 
Hoge precisie betekent dat er sterker wordt ingezoomd vóór het uitvoeren 
van de taak, waardoor het gewenste deel van het scherm groter wordt en 
het selecteren makkelijker gaat. Activeer deze modus door uw blik te laten 
rusten op de taakknop totdat de kleur verandert zoals hieronder getoond. 

Normaal

Cursor plaatsen

Slepen en neer-
zetten met blik

Bliktoetsenbord

Met linkermuis-
knop klikken

Dubbelklikken

Met rechtermuis-
knop klikken

Instellingen

Besturingsstatus

Cursor plaatsen

Slepen en neer-
zetten met blik

Bliktoetsenbord

Met linkermuis-
knop klikken

Dubbelklikken

Met rechtermuis-
knop klikken

Indstillinger

Besturingsstatus

Geselecteerd Hoge precisie

Schuiven met blik Schuiven met blik
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4.10.3.2 Taakknoppen

Taakknop Actie Beschrijving

Cursor plaatsen Taak waarmee u de muiscursor op een 
gewenst punt/gewenste positie plaatst. 
Gebruikt voor muis-over-functies enz. (dit is 
geen 'klik').

Schuiven met blik Taak die, indien uitgevoerd in een venster 
waarin kan worden geschoven, schuiven met 
uw blik binnen de pagina mogelijk maakt

•	 Selecteer de taak
•	 Kijk naar een gebied waarin kan 

worden geschoven en laat uw 
blik erop rusten. Het pictogram 
Schuiven met blik verschijnt op de 
bekeken plaats

•	 Kijk boven het pictogram om om-
hoog te schuiven

•	 Kijk onder het pictogram om om-
laag te schuiven

•	 Kijk opnieuw naar de taakbalk Gaze 
Selection (of weg van het scherm) 
om het schuiven te beëindigen

Met linkermuisknop 
klikken

Taak waarmee u eenmaal met de linkermuis-
knop klikt

Dubbelklikken Taak waarmee u dubbelklikt

Met rechtermuis-
knop klikken

Taak waarmee u eenmaal met de rechter-
muisknop klikt
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Taakknop Actie Beschrijving

Slepen en neerzet-
ten met blik

Taak waarmee u twee 'klikken' uitvoert, 
waarbij de eerste klik de beginpositie voor 
het slepen en de tweede klik de neerzetpo-
sitie aangeeft (om objecten te verplaatsen of 
gebieden te selecteren).

•	 Selecteer de taak 
•	 Kijk naar het object dat u wilt ver-

plaatsen of naar het beginpunt voor 
de gebiedselectie 

•	 Voer Gaze Selection (eerste 'klik') 
uit met Schakelaar of Blik

•	 Kijk onmiddellijk naar de neerzetpo-
sitie voor het object of het eindpunt 
voor de gebiedselectie.

•	 Voer de tweede 'klik' uit met Scha-
kelaar of Blik

Bliktoetsenbord Taak waarmee een schermtoetsenbord voor 
gebruik met uw blik wordt geopend

Instellingen Taak waarmee u het dialoogvenster Instel-
lingen opent

4.10.3.3 Selectiemethoden
Er zijn twee methoden om de gekozen taak uit te voeren. De voorkeurmethode wordt 
ingesteld in het dialoogvenster Instellingen Gaze Selection.

Voordat u een selectie uitvoert, moet u altijd de uit te voeren taak selecteren in de 
taakbalk. Kijk naar de gekozen taak totdat deze wordt gemarkeerd als ‘Geselecteerd’ of 
‘Hoge precisie’. 
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• Blik - Om de gekozen taak uit te voeren, laat u uw blik rusten op het gewenste 
deel van het scherm (of het pictogram op het scherm) waar u de taak wilt 
uitvoeren. Er wordt een automatische zoomfunctie ingeschakeld, die eindigt met 
het selecteren van het pictogram of het uitvoeren van de taak.

• Schakelaar - Twee verschillende uitvoeringsmodi. 
• Schakelaar activeren - De zoomfunctie wordt op dezelfde manier uitge-

voerd als bij de methode Blik en volgens de instellingen die zijn gekozen in 
het dialoogvenster Instellingen Gaze Selection.

• Schakelaar activeren en ingedrukt houden - De zoomfunctie zoomt 
continu in en eindigt pas na het loslaten/deactiveren van de schakelaar.

Wanneer u de methode Blik gebruikt, moet u steeds naar de taakbalk terugkijken om 
een nieuwe taak te selecteren na het uitvoeren van de huidige taak, ook als het dezelfde 
is. 

Wanneer u de methode Schakelaar gebruikt, blijven de taakknoppen ‘kleven’ zodra 
u ze selecteert. Dit betekent dat u niet naar de taakbalk hoeft terug te kijken als u de 
uitvoering van een geselecteerde taak wilt herhalen, maar alleen als u een andere taak 
wilt uitvoeren.   

4.10.3.4 Bliktoetsenbord
Door de knop Bliktoetsenbord te selecteren in de taakbalk, wordt het bliktoetsenbord 
als schermtoetsenbord geopend. Het bliktoetsenbord wordt boven of onder aan het 
scherm geplaatst. Dit is afhankelijk van de locatie van de laatste muisklik (of laatste cur-
sorpositie) voordat het bliktoetsenbord wordt geopend.

Het bliktoetsenbord bestaat uit vier toetsenbordpagina’s die na elkaar worden weerge-
geven. De gebruiker kan eenvoudig tussen de verschillende toetsenbordpagina’s schake-
len met behulp van de knoppen voor volgende pagina die zich helemaal links en rechts op 
alle pagina’s van het bliktoetsenbord bevinden.

De toets op het toetsenbord waar de gebruiker naar kijkt, wordt  
aangegeven door een licht kader rond het teken/de functie van de toets.

Terwijl de gebruiker typt, worden de laatste 5-10 tekens blauw weerge- 
geven op de aangegeven/gemarkeerde toets. Met behulp van deze functie 
kan de gebruiker eenvoudig spelfouten opmerken en hoeft de gebruiker 
niet te kijken naar de plaats waar de tekst wordt ingevoegd en is sneller typen mogelijk.
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Dit zijn de vier toetsenbordpagina’s:

Standaard opstartpagina

Eerste pagina naar rechts

Derde pagina

Eerste pagina naar links (vierde pagina)

Na selectie van de Shift-, Ctrl-, Alt-, Win- en Alt Gr-toetsen blijven deze ‘kleven’. Zo 
blijven deze toetsen geselecteerd tot de gebruiker een nieuwe toets op het toetsen-
bord selecteert. De toetsen blijven kleven als de volgende geselecteerde toets ook een 
klevende toets is.
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Een letter met accent typen:
1. Selecteer het accent
2. Selecteer het teken
3. Het teken wordt weergegeven met het geselecteerde accent.

De cijfertoetsen op het toetsenbord zijn gepositioneerd zoals op een numeriek toetsen-
blok en kunnen in combinatie met de Alt-toets worden gebruikt voor Ascii-tekens. 

1. Selecteer de Alt-toets
2. Selecteer de cijfercombinatie voor het Ascii-teken
3. Selecteer de Alt-toets
4. Het Ascii-teken wordt weergegeven.

Een volledig woord verwijderen in plaats van letter per letter:
1. Selecteer de Ctrl-toets
2. Selecteer de Backspace-toets

4.10.3.5 Instellingen Gaze Selection
Het dialoogvenster Instellingen Gaze Selection wordt met de ogen bestuurd en de 
gebruiker kan alle wijzigingen doorvoeren zonder toetsenbord en/of muis.

Het instellingentabblad Algemeen:

Selectie
• Blik - Kies Blik om de zoomfunctie die eindigt met het uitvoeren van de ge-

wenste taak met uw blik te activeren.

• Schakelaar - Kies Schakelaar om de zoomfunctie die eindigt met het uitvoeren 
van de gewenste taak met een schakelaar te activeren.
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Precisie
De zoomprecisie kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de 
gewenste positie om de instelling te wijzigen. Door de precisie te wijzigen, kunt u bepalen 
hoe sterk er wordt ingezoomd vóór het uitvoeren van de taak. Hoe verder naar rechts 
op de schaal, hoe sterker er wordt ingezoomd.

Snelheid
De zoomsnelheid kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar 
de gewenste positie om de instelling te wijzigen. Door de snelheid te wijzigen, kunt u 
bepalen hoe snel er wordt ingezoomd vóór het uitvoeren van de taak. Hoe verder naar 
rechts op de schaal, hoe sneller er wordt ingezoomd.

Het instellingentabblad Toetsenbord:

Toetsenbordindeling
De geselecteerde taal voor toetsenbordindeling wordt getoond. Selecteer de knop 
Wijzigen om de toetsenbordindeling te wijzigen naar een andere taal. Er zijn een aantal 
verschillende talen voor toetsenbordindeling beschikbaar.

Bliktypsnelheid
De bliktypsnelheid kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de 
gewenste positie om de instelling te wijzigen. Door de bliktypsnelheid te wijzigen, kunt 
u aanpassen hoelang de gebruiker naar een knop moet kijken voordat de taak wordt 
uitgevoerd. Links op de schaal worden de lage bliktypsnelheden weergegeven en rechts 
de hoge snelheden.
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Geluidsfeedback
• Aan - Kies Aan om geluidsfeedback te activeren bij selectie van een knop op het 

bliktoetsenbord.

• Uit - Kies Uit om geluidsfeedback te deactiveren bij selectie van een knop op het 
bliktoetsenbord.

Tot slot selecteert u OK om uw wijzigingen op te slaan of Annuleren om ze te an-
nuleren.

4.10.3.6 Gaze Selection in combinatie met op gebieden gebaseerde toetsenbor-
den
Gaze Selection kan in combinatie met andere oogbestuurde toepassingen worden 
gebruikt. ‘Oogbesturingsgebieden’ in andere toepassingen zijn actief zolang er geen taak 
actief is in de werkbalk Gaze Selection. Als u Gaze Selection gebruikt met een schake-
laar, blijven de taakknoppen ‘kleven’. U kunt een taak deselecteren door gewoon even 
opnieuw naar de geselecteerde taak te kijken.

4.10.3.7 Gaze Selection met ‘volledig-schermmodus van Windows’

Wanneer u Gaze Selection gebruikt om afbeeldingen, films en bestanden te bekijken 
of om programma’s uit te voeren in de volledig-schermmodus van Windows, wordt de 
taakbalk Gaze Selection bedekt. 
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Om de volledig-schermmodus van Windows te kunnen afsluiten zonder de taakbalk, is 
een ‘Esc’-opdracht geëmuleerd met een met uw blik te selecteren ‘X’ in de linkerboven-
hoek van het scherm, ongeacht wat in de volledig-schermmodus van Windows wordt 
uitgevoerd. 

Sluit de volledig-schermmodus van Windows als volgt af:

•	 Laat uw blik even rusten op de ‘X’ in de linkerbovenhoek van het scherm. De ‘X’ 
wordt rood gemarkeerd terwijl deze wordt geactiveerd.

•	 De volledig-schermmodus van Windows wordt afgesloten

Het is mogelijk dat de ‘X’ soms moeilijk te zien is, afhankelijk van de kleuren van het 
weergegeven beeld in de volledig-schermmodus van Windows. Deze wordt altijd eerst 
groot weergegeven en daarna verkleind om uw aandacht te trekken. 

4.10.4 Mouse Emulation
Met de modus Mouse Emulation kan de gebruiker een standaard pc-muisaanwijzer 
emuleren en besturen op het scherm.

4.10.4.1 Windows-besturing aanpassen voor Mouse Emulation

Muisbesturingssnelheid

•	 Pas de muisbesturingssnelheid aan door de schuifregelaar Muisbesturingssnel-
heid te verplaatsen. Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de snelheid te 
verhogen en naar links om deze te verlagen.
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Grootte van vergrootglas en zoomfactor

•	 Pas de grootte van het vergrootglas aan door de schuifregelaar Grootte van 
vergrootglas te verplaatsen. Verplaats de schuifregelaar naar rechts om het 
vergrootglas te vergroten en naar links om het te verkleinen.

•	 Pas de zoomfactor aan door de schuifregelaar Zoomfactor te verplaatsen. 
Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de zoomfactor te verhogen en naar 
links om deze te verlagen.

Automatisch omschakelen van rechts naar links klikken

•	 Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de modus Mouse Emulation van 
Windows-besturing de gewenste muisklikselectie automatisch omschakelt naar 
links klikken, , nadat rechts klikken, , is gekozen en uitgevoerd.

Schuiffunctie uitschakelen

•	 Schakel het selectievakje Schuiffunctie uitschakelen in als u de schuiffunctie 
met oogbesturing wilt uitschakelen.

Aangepaste cursors
Aangepaste cursors is een functie die de gewone muiscursor in een aantal verschillende 
cursors verandert bij gebruik van Windows-besturing in de modus Mouse Emulation. 

De verschillende cursors geven het soort ‘muisklik’ voor oogbesturing dat u hebt 
gekozen in het menu Mouse Emulation visueel weer (voor de definities van de symbolen 
in het menu Mouse Emulation, zie Klikken met Windows-besturing in de modus 
Mouse Emulation, Vergroten met Windows-besturing in de modus Mouse 
Emulation en Functies van Mouse Emulation selecteren).

 of  +  = cursortype  (cursor verplaatsen, niet klikken)

 +  = cursortype  (eenmaal links klikken)

 +  = cursortype  (eenmaal rechts klikken)

 +  = cursortype  (dubbel links klikken)

 +  = cursortype  (dubbel rechts klikken)

 of  +  = cursortypen  (slepen) en  (neerzetten)
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 of  +  = cursortype  (geen cursorbeweging)

•	 Schakel het selectievakje Aangepaste cursors in om de aangepaste cursors voor 
Windows-besturing in de modus Mouse Emulation in te schakelen.

4.10.4.2 Het menu Mouse Emulation plaatsen
Het menu kan overal op het bureaublad worden geplaatst of aan de rand van het scherm 
worden vastgezet. U zet het menu Mouse Emulation vast door het naar de rand van het 
scherm te slepen. U kunt dit ook doen door op het pictogram  voor verplaatsen te 
drukken en dit te verslepen. Wanneer het menu is vastgezet, moet u buiten het scherm 
kijken om de items van het menu Mouse Emulation op te roepen.

4.10.4.3 Klikken met Windows-besturing in de modus Mouse Emulation
Selecteer welk soort muisklik u wilt uitvoeren in de vervolgkeuzelijst Knop in het menu 
Mouse Emulation.

 Rechts klikken simuleert een klik met de rechtermuisknop.

 Links klikken simuleert een klik met de linkermuisknop.

4.10.4.4 Vergroten met Windows-besturing in de modus Mouse Emulation
Als u het vergrootglas wilt gebruiken, selecteert u het vergrootglaspictogram  in het 
menu Mouse Emulation.

Als u een klikactie wilt uitvoeren met het vergrootglas:

1. Selecteer het vergrootglas.
2. Selecteer de andere opties op de gewone manier. De opties zijn nu gewijzigd en 

geven de vergrotingsstatus weer.
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 Rechts klikken en zoomen

 Links klikken en zoomen

4.10.4.5 Functies van Mouse Emulation selecteren
U kunt verschillende functies instellen voor de klikacties:

 Muiscursor

 Geen cursorbeweging op het scherm

 Eenmaal klikken

 Dubbelklikken

 Slepen en neerzetten

4.10.4.6 Windows-besturing onderbreken in de modus Mouse Emulation
Selecteer het pictogram Onderbreken in het menu Windows-besturing om Windows-
besturing te onderbreken.

 Onderbreken

Wanneer Windows-besturing niet is ingeschakeld, kan de oogbesturing ook worden 
onderbroken door naar (in de richting van) het Tobii-logo onderaan/in het midden van 
de Tobii CEye te kijken en vervolgens, via oogbesturing, het pictogram Onderbreken te 
selecteren dat wordt weergegeven.

4.10.4.7 Schuiven met Windows-besturing in de modus Mouse Emulation
De schuifknoppen worden automatisch in de rechterbovenhoek weergegeven in elk 
object waarin kan worden geschoven. De knoppen worden alleen in het actieve venster 
weergegeven. Druk op het pictogram  om de schuifmodus te activeren. Als de knoppen 
in de weg staan, kunt u ze met het pictogram  verbergen.
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Wanneer de schuifmodus actief is, ziet u een schaduwgebied over het venster waarin u 
gaat schuiven.

Kijk naar de boven- of onderkant van dit schaduwgebied om te schuiven.

De schuiffunctie kan worden uitgeschakeld via Tobii Eye Control Options > Instel-
lingen voor Windows-besturing > Schuiffunctie uitschakelen.
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 Onderhoud van het 

product
5.1 Temperatuur en vochtigheid
5.1.1 Algemeen gebruik
Het is aan te raden de Tobii PCEye in een droge ruimte op kamertemperatuur te 
bewaren. Het aanbevolen temperatuur- en vochtigheidsbereik voor het apparaat is zoals 
hieronder vermeld:

•	 Temperatuur: 0 °C tot 40 °C
•	 Vochtigheid: Max 70 % (geen condensvorming op het apparaat)

5.1.2 Transport en opslag
Het aanbevolen temperatuur- en vochtigheidsbereik voor transport en opslag van het 
apparaat is zoals hieronder vermeld:

•	 Temperatuur: -40 °C tot 70 °C
•	 Vochtigheid: 20 % tot 70 % (geen condensvorming op het apparaat)

De Tobii PCEye is niet waterdicht noch waterbestendig. Het apparaat mag niet in een 
zeer vochtige omgeving of andere natte omstandigheden worden bewaard. Dompel het 
apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Let op dat u geen vloeistof op het 
apparaat morst.

5.1 Reiniging
Voordat u het PCEye-apparaat reinigt, moet u de computer waarop het is bevestigd 
uitschakelen en alle kabels loskoppelen. Gebruik een zachte, licht bevochtigde pluisvrije 
doek. Voorkom het binnendringen van vocht in de openingen van het apparaat. Gebruik 
geen glasreinigers, allesreinigers, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of 
schuurmiddelen om het apparaat te reinigen.

Het wordt aanbevolen het apparaat maandelijks te reinigen.

5
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5.2 De PCEye vervoeren
Koppel alle kabels los en gebruik de bijgeleverde draagtas.

Gebruik de originele doos en verpakkingsmaterialen als het apparaat moet worden 
vervoerd of verzonden voor reparatie of wanneer u op reis gaat.

Als u de PCEye op een scherm hebt bevestigd met behulp van de montagebeugel, mag u 
de gekoppelde apparaten niet alleen bij de PCEye of de montagebeugel vastnemen wan-
neer u ze draagt. Het is mogelijk dat de VESA-bevestigingspunten het gewicht van het 
beeldscherm niet kunnen dragen en dat de apparaten van elkaar loskomen en vallen of 
kantelen en vallen door een ongelijke verdeling van het gewicht. Hierdoor kunnen beide 
apparaten blijvende schade oplopen. Tobii Technology is niet aansprakelijk voor schade 
die als gevolg hiervan ontstaat.

5.3 De PCEye wegdoen
Gooi de PCEye niet weg bij het gewone huishoudelijk of kantoorafval. Volg de plaatselijk 
geldende voorschriften voor het weggooien van elektrische en elektronische apparaten.
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 Bijlagen
6.1 Bijlage A: Systeeminformatie
De versie en het model van het apparaat bekijken:

1. Open de Tobii Eye Control Options. 
2. Selecteer Systeeminformatie. Zorg ervoor dat u deze informatie bij de hand 

hebt wanneer u in geval van problemen met het apparaat contact opneemt met 
de klantenondersteuning.

Door op Alle informatie kopiëren te klikken, kunt u de informatie in een document 
(bijvoorbeeld in Kladblok of WordPad) of direct in een e-mail plakken.

6.2 Bijlage B: Conformiteitsinformatie
Het Tobii PCEye-apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten 
voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig de specificaties van IEC-UL-EN 
60601-1. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke 
storingen te bieden in een woonomgeving. Het PCEye-apparaat kan elektromagnetische 
golven uitzenden, die schadelijke storingen in radiocommunicatie kunnen veroorzaken, 
vooral als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met 
deze gebruikershandleiding. Schakel het PCEye-apparaat uit door het los te koppelen van 
de pc als u storingen in radio- of televisiecommunicatie ervaart. Als de storing niet ver-
dwijnt nadat het apparaat opnieuw is gestart, probeer dan een of meer van de volgende 
maatregelen te nemen:

•	 Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne.
•	 Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
•	 Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die 

waarop de ontvanger is aangesloten.
•	 Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

Aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Tobii Technology kunnen het 
recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

De Tobii PCEye is getest en goedgekeurd als een medisch apparaat van Klasse 1. Me-
dische elektrische apparaten zoals dit vereisen bijzondere voorzorgsmaatregelen met 
betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en moeten bijgevolg worden 
geïnstalleerd en in gebruik worden genomen overeenkomstig de informatie in deze 
handleiding. 
Het gebruik van andere dan de bijgeleverde en in het apparaat geïntegreerde kabels en 
accessoires kan de EMC-prestaties nadelig beïnvloeden.

6
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Om de conformiteit op het vlak van elektromagnetische compatibiliteit te behouden, 
moet het beeldscherm waarop de Tobii PCEye is bevestigd voldoen aan de internationale 
veiligheidsnorm voor informatietechnologieapparatuur, IEC 60950.

Leidraad en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissies 

De Tobii PCEye is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagneti-
sche omgeving. De klant of de gebruiker van de Tobii PCEye moet zich ervan vergewis-
sen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Emissietest Conformiteit
Elektromagneti-
sche omgeving - 
leidraad

RF-emissies (radiofrequentie)
CISPR 11 Groep 1

De Tobii PCEye ge-
bruikt alleen RF-ener-
gie voor zijn interne 
werking. Bijgevolg zijn 
de RF-emissies zeer 
laag en is het weinig 
waarschijnlijk dat ze 
elektronische appara-
tuur in de buurt zullen 
verstoren.

RF-emissies
CISPR 11 Klasse B De Tobii PCEye is 

geschikt voor gebruik 
in alle inrichtingen, 
inclusief woningen en 
dergelijke, die recht-
streeks zijn aangeslo-
ten op een openbaar 
laagspanningsnet, dat 
ook gebouwen van 
stroom voorziet die 
voor woondoeleinden 
worden gebruikt.

Harmonische emissies
IEC 61000-3-2

Niet van toepas-
sing

Spanningsschommelingen/flikkeremissies
IEC 61000-3-3

Niet van toepas-
sing

Conform de specificaties in Tabel 4 van EN 60601-1-2 (2007) bedraagt de minimaal aan-
bevolen afstand voor uitgestraalde emissies tussen de Tobii PCEye en andere medische 
elektrische apparatuur 1 cm.
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Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-
(radiofrequentie)communicatieapparatuur en de Tobii PCEye 

De Tobii PCEye is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin 
RF-stralingsstoringen worden beheerst. De klant of de gebruiker van de Tobii 
PCEye kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door de hieronder 
vermelde aanbevolen minimumafstand tussen draagbare en mobiele RF-communi-
catieapparatuur (zenders) en de Tobii PCEye in acht te nemen, overeenkomstig het 
maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Nominaal maximaal 
uitgangsvermogen van 

zender

W

Scheidingsafstand overeenkomstig frequentie 
van zender

80 MHz tot 800 MHz 800 MHz tot 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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Leidraad en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit 

Hierna volgt de beschrijving en de verklaring van de fabrikant met betrekking tot 
elektromagnetische immuniteit voor de Tobii PCEye.

Immuni-
teitstest

Testni-
veau IEC 

60601

Conformi-
teitsniveau

Elektromagnetische omgeving - 
leidraad

Geleide RF
IEC 61000-

4-6

Uitgestraal-
de RF

IEC 61000-
4-3

3 Vrms
150 kHz 
tot 80 
MHz

3 V/m
80 MHz 
tot 2,5 
GHz

3 Vrms

3 V/m

Draagbare en mobiele RF-communica-
tieapparatuur mag niet dichter bij enig 
onderdeel van de PCEye, inclusief kabels, 
worden gebruikt dan de aanbevolen 
scheidingsafstand, berekend op basis van 
de vergelijking die van toepassing is op de 
frequentie van de zender.

Aanbevolen scheidingsafstand

 
 80 MHz tot 800 MHz

 800 MHz tot 2,5 GHz

waarbij “P” het nominale maximale 
uitgangsvermogen van de zender in watt 
(W) is volgens de specificatie van de 
fabrikant en “d” de aanbevolen scheidings-
afstand in meter (m) is.

Veldsterkten van vaste RF-zenders, zoals 
deze tijdens een elektromagnetisch 
locatieonderzoek zijn bepaald, a, moeten 
kleiner zijn dan het conformiteitsniveau in 
elk frequentiebereik. b

Er kan interferentie optreden in de buurt 
van apparaten met het volgende symbool.
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OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepas-
sing.

OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elek-
tromagnetische voortplanting ondergaat de invloed van absorptie en reflectie door 
structuren, voorwerpen en mensen.
a Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiele/
draadloze telefoons), landmobiele radio's, amateurradio's, AM- en FM-radiozenders 
en televisiezenders, kunnen niet met nauwkeurigheid theoretisch worden voorspeld. 
Om de elektromagnetische omgeving zoals deze door vaste RF-zenders ontstaat te 
beoordelen, moet een elektromagnetisch locatieonderzoek worden overwogen. Als 
de gemeten veldsterkte op de locatie waar de PCEye wordt gebruikt groter is dan het 
bovengenoemde geldende RF-conformiteitsniveau, moet worden gecontroleerd of de 
PCEye normaal werkt. Als er een abnormale werking wordt waargenomen, kunnen 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De PCEye kan bijvoorbeeld anders worden 
gericht of elders worden geplaatst.

b Boven het frequentiebereik 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten lager zijn 
dan 3 V/m.
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Leidraad en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit 

Hierna volgt de beschrijving en de verklaring van de fabrikant met betrekking tot elek-
tromagnetische immuniteit voor de Tobii PCEye.

Immuniteitstest

Elektromagnetische 
immuniteit - Beschrijving 
van werking en confor-

miteit

Elektromagnetische 
omgeving - Leidraad

Elektrostatische ontlading
EN 61 000-4-2 (1995) + 
A1 + A2

Testniveau +/- 2, +/- 4 en +/- 6 
kV contactontladingen en +/- 2, 
+/- 4 en +/- 8 kV luchtontladin-
gen.
De geteste apparatuur werd be-
diend zonder verslechtering van 
de prestaties tijdens de test.
De geteste apparatuur voldoet 
aan de prestatiecriteria. 

De vloeren moeten van hout, 
beton of keramische tegels 
zijn. Als vloeren met synthe-
tisch materiaal zijn bedekt, 
moet de relatieve vochtigheid 
minstens 30 % bedragen.

De kwaliteit van de netstroom 
moet die van een typische 
commerciële of ziekenhuisom-
geving zijn.

Elektromagnetische stra-
lingsvelden in het frequen-
tiebereik 80 - 2500 MHz
EN 61 000-4-3 (2006)

Testniveau 3 V/m met 80 % AM 
@ 1 kHz.
De geteste apparatuur werd be-
diend zonder verslechtering van 
de prestaties tijdens de test.
De geteste apparatuur voldoet 
aan de prestatiecriteria. 

Snelle transiënten/burst
EN 61 000-4-4 (2004)

Testniveau: ±2 kV op wissel-
stroomaansluiting.
De geteste apparatuur werd be-
diend zonder verslechtering van 
de prestaties tijdens de test.
De geteste apparatuur voldoet 
aan de prestatiecriteria.

Impulsspanningen
EN 61 000-4-5 (2006)

Testniveau: ±0,5 kV en ±1 kV 
lijn op lijn op wisselstroomaan-
sluiting.
De geteste apparatuur werd be-
diend zonder verslechtering van 
de prestaties tijdens de test.
De geteste apparatuur voldoet 
aan de prestatiecriteria.

Magnetische velden met de 
netfrequentie
EN 61 000-4-8 (1993) 
+ A1

De geteste apparatuur heeft 
geen onderdelen die gevoelig zijn 
voor een magnetisch veld. Het 
product wordt geacht aan de 
norm te voldoen zonder test.
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Volgens de testspecificaties zoals vermeld in 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) mag de Tobii 
PCEye: 

•	 Geen defecten aan componenten vertonen
•	 Niet onbedoeld worden teruggezet op de fabrieksinstellingen
•	 Geen valse alarmen afgeven
•	 Geen onbedoelde bediening starten, zelfs als dit gepaard gaat met een alarm

Met betrekking tot de testspecificaties zoals vermeld in 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) 
is de beëindiging of onderbreking van elke bedoelde bediening, zelfs als dit gepaard gaat 
met een alarm, toegestaan op de Tobii PCEye omdat deze geen bedieningen uitvoert die 
cruciaal zijn voor de veiligheid.

Eveneens met betrekking tot de testspecificaties zoals vermeld in 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 
(2007) zijn afwijkingen van een weergegeven numerieke waarde die voldoende groot zijn 
om de diagnose of behandeling te beïnvloeden niet van toepassing op de Tobii PCEye.
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6.3 Bijlage C: Technische specificaties

Tobii PCEye

Werkafstand 
19.7 - 31.5 inch

50 - 80 cm 

Tolerantie zijwaartse hoofdbeweging 

@ 65 cm / 25.6 inch

(breedte x hoogte)

11.8 x 9.8 inch

30 x 25 cm

Hoofdbewegingssnelheid (optimaal)
11.8 inch/sec

30 cm/sec.

Kijksnelheid 30 Hz

Precisie van kijkrichting 0,8 graden

Compatibiliteit optimale schermgrootte 15 - 22 inch

Montage
VESA 100 x 100 mm 

VESA 75 x 75 mm

Voeding

110V  AC

of

220V  AC

Gewicht apparaat
12.3 oz

350 g

Afmetingen apparaat (lengte x hoogte 

x diepte) 

9.8 x 2.1 x 2.0 inch

250 x 53 x 50 mm

Werkt met (besturingssysteem) Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2) of Windows 7

Systeemvereisten

CPU: 1 GHz, 2 cores

RAM: 2GB

GPU: 60 MB videogeheugen, pixel-shader versie 2.0 of hoger

Conformiteit/registratie

Richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEG

Beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) 2002/95/EG

Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 

2004/108/EG

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

Deel 15 van de FCC-voorschriften

Geregistreerd bij de FDA
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