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Inleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van een PCEye Explore-apparaat van Tobii Dynavox!
Neem de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, zodat dit product optimaal presteert.

1.1

Verklaring van waarschuwingen

In deze handleiding maken we gebruik van drie (3) soorten waarschuwingen:
Stelt de gebruiker op de hoogte van een belangrijke situatie of een situatie die speciale aandacht vereist.

Stelt de gebruiker op de hoogte van een situatie die kan leiden tot beschadiging, of storing, van de apparatuur.

Stelt de gebruiker op de hoogte van een situatie die mogelijkerwijs kan leiden tot letsel bij de gebruiker indien de
waarschuwing wordt genegeerd.

1.2

Symbolen en opschriften

Deze bijlage biedt informatie over de symbolen op de PCEye Explore, de bijbehorende onderdelen en accessoires en de
verpakking.
Symbool of opschrift

Beschrijving
Voldoet aan relevante Australische EMC-vereisten

Weggooien volgens de vereisten in uw land.

CE is een afkorting van de Europese Gemeenschappen en
hieruit blijkt voor douaneambtenaren in de Europese Unie dat
het product voldoet aan een of meer van de Europese
richtlijnen
Dit is een certificeringsmarkering voor elektronische producten die in de Verenigde Staten worden gefabriceerd of verkocht. Dit geeft aan dat de elektromagnetische interferentie
van het apparaat binnen de limieten valt zoals goedgekeurd
door de Amerikaanse FCC (Federal Communications
Commission).
IC staat voor Industry Canada en aan de hand van dit merkteken weten douanebeambten in Canada dat het product voldoet aan een of meer Canadese normen.

1.3

Bedoeld gebruik

De PCEye Explore is een instapmodel perifere Eye Tracker die de wondere wereld van Gaze Interaction voor iedereen openzet.
De PCEye Explore biedt jonge of onervaren gebruikers een eenvoudige, leuke en feilloze leermethode voor Eye Tracking en
Gaze Interaction. En tegelijkertijd is het een voorbereiding op AAC-communicatie.
U kunt de PCEye Explore gemakkelijk op uw laptop of onder een computerscherm bevestigen
De PCEye Explore is bestemd voor gebruik binnenshuis.
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Voor meer informatie over schermgroottes raadpleegt u Bijlage D Technische specificaties.

Afbeelding 1.1 PCEye Explore
De voorkant van de PCEye Explore mag op geen enkele manier worden bedekt (bijvoorbeeld met versieringen of
post-itblaadjes), aangezien dit de prestaties van Gaze Interaction negatief kan beïnvloeden.
Het gebruik van een antivirusprogramma wordt sterk aanbevolen.

1.4
•
•
•
•
•

Inhoud van het pakket
PCEye Explore
USB 3.0-kabel
Magnetische montageplaat (2 stuks) voor PCEye Explore
Montage-instructies
Reinigingsdoekje
Gebruik uitsluitend de items die zijn inbegrepen in het PCEye Explore-pakket, de items die worden beschreven in de
productdocumentatie en andere goedgekeurde Tobii Dynavox-accessoires in combinatie met de PCEye Explore.
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2.1

Veiligheid
Waarschuwing bij de montage
De PCEye Explore moet worden gemonteerd volgens de instructies van de FABRIKANT voor goedgekeurde montagebevestigingen. Tobii Dynavox of zijn vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel bij een persoon
of zijn eigendommen als een PCEye Explore van een gemonteerde configuratie valt. De montage van een
PCEye Explore gebeurt volledig op eigen risico van de gebruiker.
Het dubbelzijdige tape dat bij de vast te plakken magnetische montageplaten wordt geleverd, is ervoor ontworpen om
de beugel permanent aan de monitor/laptop te bevestigen. Als de beugel met behulp van de tape is bevestigd en u
vervolgens probeert om de beugel te verwijderen, kan dit leiden tot schade aan zowel de monitor/laptop als de
beugel.
Lik niet aan de tape en plaats geen delen van de tape of de magnetische montageplaat in uw mond of op uw lichaam.

2.2

Epilepsiewaarschuwing
Sommige mensen die lijden aan fotogevoelige epilepsie kunnen een epilepsieaanval krijgen of het bewustzijn verliezen bij blootstelling aan bepaalde flikkerlichten of lichtpatronen 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 Eye Tracker. Naar
schatting 3-5 % van de epilepsiepatiënten lijdt aan deze vorm van fotogevoelige epilepsie. Veel 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 Eye Tracker weg kijken.

2.3

Waarschuwing voor infraroodstraling
Wanneer hij is ingeschakeld, zendt de PCEye Explore gepulseerd infraroodlicht (IR-licht) uit. IR-licht en/of -straling
kunnen de werking van bepaalde medische apparaten verstoren. Gebruik de PCEye Explore niet in de buurt van dergelijke gevoelige medische apparaten, want dit kan hun nauwkeurigheid of goede werking verhinderen.

2.4

Waarschuwing voor magnetische velden
De magnetische montagehouder van de PCEye Explore bevat magneten. Magnetische velden kunnen van invloed zijn
op de werking van pacemakers en implanteerbare cardioverter-defibrillators. Over het algemeen moet een minimale
afstand van 15 centimeter worden bewaard tussen items met magneten en een hartapparaat.

2.5

Veiligheid voor kinderen
De PCEye Explore 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.

2.6

De PCEye Explore niet openmaken
Als u hier niet aan voldoet, vervalt de garantie! Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen
worden gerepareerd. Neem contact op met Tobii Dynavox Support als uw PCEye Explore niet naar behoren werkt.
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2.7

Noodgevallen
Vertrouw niet op het apparaat voor noodoproepen of banktransacties. Het verdient aanbeveling over meerdere communicatiemiddelen te beschikken in noodsituaties. Banktransacties mogen uitsluitend worden uitgevoerd met een
systeem dat is aanbevolen door en voldoet aan de normen van uw bank.

2.8

Gaze Interaction
Sommige mensen kunnen moe worden (door doelbewust en geconcentreerd de ogen te richten) of zelfs droge ogen
krijgen (door minder vaak te knipperen) wanneer ze aan de slag gaan met Gaze Interaction. Als u moe wordt of droge
ogen krijgt, begin dan langzaam, beperk de duur van uw sessies met Gaze Interaction en stop als het niet meer comfortabel is. U kunt droge ogen tegengaan met vochtinbrengende oogdruppels.

2.9

Derden
Elk gebruik van de PCEye Explore dat buiten de beoogde toepassing valt en gebruik samen met software of hardware
van derden waardoor de beoogde toepassing verandert, vormt een risico waarvoor Tobii Dynavox geen verantwoordelijkheid neemt.
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Aan de slag met PCEye Explore

3.1

Vereisten

Voor PCEye Explore raden we de volgende minimale systeemvereisten aan:
•
•

•
•
•
•
•
•

3.2
3.2.1

USB 3.0 of hoger
Besturingssysteem:
–

Windows 7

–

Windows 8

–

Windows 8.1

–

Windows 10

2,4 GHz quad core Intel i5 of i7
8 GB RAM-geheugen
Graphics 60 MB VRAM
Pixel-shader 2.0 of hoger
150 MB vrije schijfruimte voor installatie van de PCEye Explore-software
Op het apparaat moet .NET 4.5 zijn geïnstalleerd

PCEye Explore met Tobii Dynavox installeren en uitvoeren Gaze Point
PCEye Explore met Gaze Point installeren

1.

Ga naar http://www.TobiiDynavox.com/explore/dl/ en download de Gaze Point-software.

2.

Installeer de Gaze Point.

3.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

3.2.2

De Gaze Point-software uitvoeren

De Gaze Point-software starten:
•

Dubbelklik op de snelkoppeling Gaze Point op het bureaublad,

1.

Selecteer menu Start > Alle programma's > Tobii Dynavox > Gaze Point

2.

Selecteer het pictogram Gaze Point

.

of

3.3

.

De Gaze Point-software en de PCEye Explore-firmware bijwerken

Tobii Dynavox brengt regelmatig bijgewerkte versies van de Gaze Point-software uit.
Tijdens de installatie van de Gaze Point-software, wordt de Update Notifier-software op het apparaat geïnstalleerd. Als het apparaat is verbonden met internet, controleert de Update Notifier automatisch op bijgewerkte versies van de Gaze Point-software
en overige Tobii Dynavox-software die op het apparaat is geïnstalleerd.
U kunt handmatig controleren op nieuwe updates van de Gaze Point-software door de toepassing Update Notifier op het apparaat te lokaliseren en het pictogram

(Update Notifier) te selecteren om zo de toepassing te starten.

De PCEye Explore-firmware wordt automatisch bijgewerkt wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is, mits de computer is
verbonden met internet.

Tobii Dynavox PCEye Explore Gebruikershandleiding v.2.0.1 - nl-NL

3 Aan de slag met PCEye Explore

9

4

Eerste keer opstarten van
PCEye Explore

Nadat u de Installatiegids voor Gaze Point hebt uitgevoerd en de PCEye Explore aan uw computer hebt bevestigd, wordt
Gaze Point instellingen automatisch geopend.

Volg de instructies op het scherm.

Selecteer de knop Calibration Settings om de instellingen voor de kalibratie te controleren en te wijzigen. Voor meer informatie over Calibration Settings raadpleegt u 8.1.1.3 Calibration Settings, pagina 17.
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De gebruiker positioneren

Afbeelding 5.1 Positionering
De gemonteerde PCEye Explore, bevestigd aan de magnetische montageplaat en uw apparaat, is ontworpen voor optimaal gebruik evenwijdig met de ogen van de gebruiker op een afstand van ongeveer 45 - 90 cm, zie Afbeelding 5.1 Positionering, pagina 11 of Afbeelding 5.2 Positionering wanneer gebruikers zijwaarts leunen of liggen, pagina 11.

Afbeelding 5.2 Positionering wanneer gebruikers zijwaarts leunen of liggen
Dit betekent dat voor gebruikers die zijwaarts leunen of liggen de PCEye Explore met monitor en computer ook moet worden
gekanteld, zodat de ogen van de gebruiker evenwijdig met en op de juiste afstand van het scherm blijven, zie Afbeelding 5.2 Positionering wanneer gebruikers zijwaarts leunen of liggen, pagina 11.
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 Gaze Interaction-prestaties verbeteren
als de zon niet direct op het scherm of in de ogen van de gebruiker schijnt.
De optimale afstand tussen een gebruiker en de PCEye Explore op een monitor/laptop verschilt naargelang de grootte van het
scherm. De gebruiker moet zich op de optimale afstand bevinden voor de best mogelijke Gaze Interaction.
Over het algemeen geldt dat hoe groter het scherm, des te groter de afstand tussen de gebruiker en de Eye Tracker/het scherm
voor optimaal gebruik van de Gaze Point.
Schermen kleiner dan 10 inch en groter dan 27 inch dienen niet te worden gebruikt voor optimaal gebruik van de Gaze Point,
raadpleeg voor meer informatie Bijlage D Technische specificaties, pagina 25.

5.1

Track box

Met de PCEye Explore is veel bewegingsvrijheid van het hoofd mogelijk. Zodra de PCEye Explore correct is gekalibreerd en
voor de gebruiker is geplaatst, zijn geen verdere aanpassingen vereist.
Zie Bijlage D Technische specificaties, pagina 25 voor gedetailleerde informatie over de afmetingen van de trackbox.
Voor een goede werking van Gaze Point moet de gebruiker altijd ten minste één oog in de trackbox houden.
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6
6.1

PCEye Explore met Gaze Point
gebruiken
Tobii Dynavox gebruiken Gaze Point

Afbeelding 6.1 Gaze Point Controller
Tabel 6.1 Pictogrammen in Gaze Point Controller
Symbool

Beschrijving

Symbool

Beschrijving

GAZE POINT ONDERBREKEN (F4)

Selecteer deze knop om Gaze
Point te onderbreken

GAZE POINT STARTEN (F4)

Selecteer deze knop om Gaze
Point te starten

of

of

Selecteer de sneltoets die tussen haakjes achter de beschrijving staat. Standaard is F4.

Selecteer de sneltoets die tussen haakjes achter de beschrijving staat. Standaard is F4.

Dit kan worden gewijzigd onder INSTELLINGEN. De
gekozen sneltoets
wordt weergegeven
op de knop.
MUISCURSOR VERBERGEN (F5)

Selecteer deze knop om de
muiscursor te verbergen

MUISCURSOR TONEN (F5)

Selecteer deze knop om de
muiscursor te tonen

of

of

Selecteer de sneltoets die tussen haakjes achter de beschrijving staat. Standaard is F5.

Selecteer de sneltoets die tussen haakjes achter de beschrijving staat. Standaard is F5.

Dit kan worden gewijzigd onder INSTELLINGEN. De
gekozen sneltoets
wordt weergegeven
op de knop.
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Dit kan worden gewijzigd onder INSTELLINGEN. De
gekozen sneltoets
wordt weergegeven
op de knop.

6 PCEye Explore met Gaze Point gebruiken

Dit kan worden gewijzigd onder INSTELLINGEN. De
gekozen sneltoets
wordt weergegeven
op de knop.

Tobii Dynavox PCEye Explore Gebruikershandleiding v.2.0.1 - nl-NL

Symbool

Beschrijving

Symbool

Beschrijving

KLIKKEN INSCHAKELEN
(F6)

Selecteer deze knop om klikken met de linkermuisknop in
te schakelen

KLIKKEN UITSCHAKELEN (F6)

Selecteer deze knop om klikken
met de linkermuisknop uit te
schakelen

of

of

Selecteer de sneltoets die tussen haakjes achter de beschrijving staat. Standaard is F6.

Selecteer de sneltoets die tussen haakjes achter de beschrijving staat. Standaard is F6.

Dit kan worden gewijzigd onder INSTELLINGEN. De
gekozen sneltoets
wordt weergegeven
op de knop.
INSTELLINGEN

Dit kan worden gewijzigd onder INSTELLINGEN. De
gekozen sneltoets
wordt weergegeven
op de knop.

Selecteer deze knop om de instellingen voor Gaze Point te
openen, zie 7 Instellingen
Gaze Point, pagina 14.

Gebruik van een fysieke computermuis of een aanraakscherm behoudt de voorkeur boven de Gaze Point-software.
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7

Instellingen Gaze Point

Om de Gaze Point instellingen te openen, selecteert u de knop

(INSTELLINGEN) op de Gaze Point Controller.

Gaze Point met Windows starten:
•

Stel de schakelaar voor Gaze Point met Windows starten in op Aan (standaardwaarde is Uit)

Sneltoetsen wijzigen
1.

Selecteer de knop Toets wijzigen voor de opdracht die u wilt wijzigen:
•
•
•

2.

Gaze Point onderbreken/starten
Muiscursor verbergen/tonen
Klikken in-/uitschakelen

Selecteer een nieuwe toets
Er kan slechts één toets worden geselecteerd, er kunnen geen toetsenbordcombinaties worden
geselecteerd.
Esc en Enter kunnen niet worden geselecteerd.

Opties voor klikken wijzigen:
•

Sleep de greep of klik op de tijdbalk Dwelltijd om de dwelltijd in te stellen tussen 100 — 3000 ms.
Standaardwaarde is 1200 ms.

Eye Tracker Settings
•

14

Selecteer de knop Eye Tracker Settings om Eye Tracker Settings te openen. Voor meer informatie raadpleegt u 8
Eye Tracker Settings, pagina 15

7 Instellingen Gaze Point
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8.1

8.1.1

Eye Tracker Settings
Eye Tracker

User Profile

Maak voor elke gebruiker van het apparaat een gebruikersprofiel voor een optimale beleving van Gaze Interaction. Elke gebruiker beschikt dan over een instelling en kalibratie die overeenkomen met zijn/haar specificaties.

8.1.1.1

Gebruikersprofielen toevoegen/verwijderen

Een gebruikersprofiel toevoegen:

1.

Selecteer de knop

2.

Het dialoogvenster voor een nieuw profiel wordt geopend.

3.

Volg de instructies op het scherm om de gebruiker in te stellen en te kalibreren.

(Toevoegen).

Een gebruikersprofiel verwijderen
1.

Selecteer het profiel dat u wilt verwijderen in de vervolgkeuzelijst

2.

Selecteer de knop

(Verwijderen).
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8.1.1.2

Test Eye Tracking

Selecteer de knop Test Eye Tracking om de pagina Test Eye Tracking te openen.

Met behulp van de pagina Test Eye Tracking kunnen de nauwkeurigheid en prestaties van de Eye Tracker worden gecontroleerd. Alle kalibratiepunten worden gevisualiseerd met een cirkel met oranje stip in het midden. Dit is het midden van elk kalibratiepunt. Wanneer u deze pagina opent, begint de Eye Tracker de kijkgegevens voor de gebruiker te lezen. De kijkgegevens
worden in real-time op het scherm weergegeven. Er worden oranje stippen weergegeven op de plekken waar de gebruiker
naartoe kijkt. Door naar het kalibratiepunt te kijken, kan worden vastgesteld of de kalibratie nauwkeurig is en of herkalibratie van
de gebruiker nuttig is.
Om een herkalibratie uit te voeren, selecteert u de knop Recalibrate.
Om de positioneringsgids weer te geven, selecteert u de knop Position guide.

16
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8.1.1.2.1

Position Guide

Met behulp van de Position Guide kunt u de optimale hoogte, horizontale positionering en afstandspositionering bepalen voor
Gaze Interaction met de PCEye Explore.
De twee stippen die de ogen van de gebruiker voorstellen moeten zich idealiter in het midden van de Position Guide
bevinden.

8.1.1.3

Calibration Settings

Selecteer de knop Calibration Settings om de pagina Calibration Settings te openen.
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Op de pagina Calibration Settings kan de kalibratieprocedure voor kalibratie van een gebruiker worden aangepast.

Stapsgewijze kalibratie activeren:
1.

Selecteer het selectievakje Gebruiken om de functie te activeren.

De stapsgewijze kalibratie biedt het voordeel dat kan worden geregeld wanneer het kalibratieproces begint met verzamelen
van de kijkgegevens in elk kalibratiepunt. Druk op de toets 'S' op het toetsenbord om de gegevensverzameling te starten. Wanneer alle kalibratiegegevens in één kalibratiepunt zijn verzameld, gaan de prikkels verder naar het volgende kalibratiepunt, maar
de gegevensverzameling op het nieuwe kalibratiepunt begint pas wanneer op de toets 'S' op het toetsenbord wordt gedrukt.
De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd door de vervolgkeuzelijst voor elke instelling te selecteren:
Kalibratiepunten:, kan worden ingesteld op:
•
•
•
•

9 (standaard)
5
2
1

Snelheid:, kan worden ingesteld op:
•
•
•

Langzaam (standaard)
Gemiddeld
Snel

Grootte:, kan worden ingesteld op:
•
•
•

Klein
Gemiddeld
Groot (standaard)

Achtergrondkleur:, kan worden ingesteld op:

Selecteer simpelweg een van de Beschikbare kleuren of selecteer de knop Advanced en kies uw kleur.
Visualisatie van punten:
•

18

Beeld of video (standaard)
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Soms is het bij een kalibratie voor de gebruiker gemakkelijker om de aandacht te richten op een foto of video in plaats
een stip.
Selecteer de knop Bladeren om naar de gewenste prikkel te bladeren.
Standaard is één video al geselecteerd en gereed voor gebruik. Bij de PCEye Explore wordt een aantal video's
geleverd waaruit u kunt kiezen.
•

Stip
De kleur voor Stip, kan worden ingesteld op:

Selecteer simpelweg een van de Beschikbare kleuren of selecteer de knop Advanced en kies uw kleur.
Selecteer het selectievakje Geluidsfeedback voor geluidsfeedback tijdens het kalibratieproces.

8.1.2

Display Configuration

Selecteer de knop Setup om de installatiegids opnieuw te starten.

Selecteer de knop Identify als u hulp nodig hebt om te bepalen met welk scherm de PCEye Explore is verbonden als er meerdere schermen worden gebruikt.

De
of
kan worden gebruikt om te wijzigen met welk scherm de PCEye Explore is verbonden als er meerdere schermen worden gebruikt.

8.1.3

Eye Detection Indicator

De Eye Detection Indicator,
, is een discrete indicator die middenonder op het scherm wordt weergegeven en aangeeft of de PCEye Explore de ogen van de gebruiker heeft gedetecteerd.
Selecteer de vervolgkeuzelijst om het uiterlijk van de Eye Detection Indicator te wijzigen.
•

My Eyes (
)
Fungeert ook als positioneringsgids voor de gebruiker.
Als er geen ogen worden gedetecteerd, toont de indicator

•

Static (

)

Als er geen ogen worden gedetecteerd, toont de indicator
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•

8.2

Off
Er wordt geen indicator weergegeven op het scherm.

About

Zorg ervoor dat u deze informatie bij de hand hebt wanneer u in geval van problemen met het apparaat contact opneemt met de klantenondersteuning.
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9
9.1
9.1.1

Onderhoud van het product
Temperatuur en vochtigheid
Algemeen gebruik

Het is aan te raden de PCEye Explore in een droge ruimte op kamertemperatuur te bewaren. Het aanbevolen temperatuur- en
vochtigheidsbereik voor het apparaat is zoals hieronder vermeld:
•
•

9.1.2

Temperatuur: 10℃ tot 35℃
Vochtigheid: Max. 70 % (geen condensvorming op het apparaat)

Transport en opslag

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

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

De PCEye Explore 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.

9.2

Reiniging

Voordat u het PCEye Explore-apparaat reinigt, moet u de aangesloten computer afsluiten 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 regelmatig te reinigen.

9.3

De PCEye Explore vervoeren

Koppel de USB-kabel los en gebruik de draagtas. De PCEye Explore is relatief breekbaar en het filter kan bekrast raken als dit
niet voldoende wordt beschermd; neem voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het apparaat als dit wordt vervoerd en
verpakt.
Gebruik de originele doos en verpakkingsmaterialen als het apparaat moet worden vervoerd of verzonden voor reparatie of wanneer u op reis gaat.
Wanneer de PCEye Explore is aangesloten op een monitor/laptop, dienen de aangesloten apparaten niet te worden
vervoerd door alleen de PCEye Explore vast te pakken. De PCEye Explore kan het gewicht van de monitor/laptop niet
dragen. De apparaten kunnen derhalve losraken en vallen, of kantelen en vallen vanwege een ongelijk verdeeld gewicht, hetgeen leidt tot permanente schade aan beide apparaten. Tobii Technology is niet aansprakelijk voor hieruit
voortvloeiende schade.

9.4

De PCEye Explore wegdoen

Gooi de PCEye Explore niet weg bij het gewone huishoudelijk of kantoorafval. Volg de plaatselijk geldende voorschriften voor
het weggooien van elektrische en elektronische apparaten.

Tobii Dynavox PCEye Explore Gebruikershandleiding v.2.0.1 - nl-NL

9 Onderhoud van het product

21

Bijlage A
A1

Ondersteuning en garantie

Klantenondersteuning

Neem voor ondersteuning contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of Tobii Dynavox Support. Om u zo snel mogelijk
te kunnen helpen, is het belangrijk dat u toegang hebt tot uw PCEye Explore en indien mogelijk tot een internetverbinding. Zorg
dat u het serienummer van het apparaat paraat hebt. Dit bevindt zich op de onderkant van het apparaat. Onze
ondersteuningspagina's vindt u online op: www.tobiidynavox.com of www.myTobiiDynavox.com.

A2

Garantie

Lees de Manufacturer’s Warranty door die in de verpakking wordt meegeleverd.
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. De garantie geldt alleen als het apparaat
volgens de gebruikershandleiding wordt gebruikt. Demontage van het PCEye Explore-apparaat doet de garantie vervallen.
Bewaar de oorspronkelijke verpakkingsmaterialen voor de PCEye Explore.
Als het apparaat naar Tobii Dynavox moet worden teruggestuurd voor problemen of reparaties die onder de garantie
vallen, moet de oorspronkelijke verpakking (of gelijkwaardig) worden gebruikt voor de verzending.
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Bijlage B

Conformiteitsinformatie

Alle PCEye Explore beschikken over een CE-keurmerk, hetgeen aangeeft dat ze voldoen aan de essentiële
gezondheids- en veiligheidsvereisten van Europese richtlijnen.

B1

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie
aanvaarden, ook interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Tobii Dynavox kunnen het recht van de gebruiker om het
apparaat te bedienen ongeldig maken conform de FCC-voorschriften.
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform
deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen te
bieden in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als de
apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, kan deze schadelijke interferentie in de
radiocommunicatie veroorzaken.
Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur toch
schadelijke interferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer
in te schakelen, dient de gebruiker de interferentie te verhelpen met één of meer van de volgende maatregelen:
•
•
•
•

B2

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.

Industry Canada verklaring

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

B3

CE-verklaring

De PCEye Explore voldoet aan de volgende normen:
•
•
•
•

B4

2011/65/EU (RoHS 2) - Restriction of Hazardous Substances Directive
R&TTE 1999/5/EG (R&TTE) - European Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive
2004/108/EC (EMC) - Electromagnetic Compatibility Directive
2006/95/EC (LVD) - Low Voltage Directive

Normen

De PCEye Explore voldoet aan de volgende normen:
•
•
•
•

•
•
•
•

FCC part 15, Class B
ICES-003 Issue 5
EN 55022:2010
EN 55024:2010+A1:2015, Information technology equipment. Immunity characteristics. Limits and methods of
measurement
EN ISO 14971:2007, Application of risk management to medical devices
EN 62471:2008, Photo Biological Safety of Lamps and Lamp Systems
Parts relevant for EMC from IEC 60950-1:2005, Safety of information technology equipment
Parts relevant for EMC from EN60601-1-2:20007
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Bijlage C

De PCEye Explore wegdoen

Gooi de PCEye Explore 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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Bijlage D

Technische specificaties

Technische specificaties

PCEye Explore

Werkafstand

45 - 90 cm

Bewegingsvrijheid van
op 70 cm
(breedte × hoogte)

hoofd1
48 × 39 cm

Kijksnelheid
Schermgrootte

>55 Hz
(16:9)2

<24" scherm (kijkhoek van 2830°)

Uitstekend

25-27" scherm (kijkhoek van 3133°)

Gemiddeld

Montage

Magnetische montageplaten

Interface (voeding en signaal)3

USB 3.0
69 g

Gewicht apparaat

2,4 oz
320 × 15 × 18 mm

Afmetingen apparaat (lengte ×
hoogte × diepte)

12,6 × 0,6 × 0,7 inches

Werkt met
(besturingssysteem)
Systeemvereisten

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 of Windows 10
CPU: 2,4 GHz quad core Intel i5 of i7
RAM: 8GB
GPU: 60 MB videogeheugen, pixel-shader versie 2.0 of hoger
USB 3.0

1.

De headbox beschrijft het volume vóór de Tracker waar zich ten minste één oog van de gebruiker moet bevinden. De getallen zijn gespecificeerd
evenwijdig aan/orthogonaal ten opzichte van het schermoppervlak, ervan uitgaande dat de Eye Tracker in een hoek van 20 graden ten opzichte van
het scherm staat.

2.

Bij grote schermen is de kwaliteit van de kijknauwkeurigheid in de twee bovenhoeken beperkt. De bewegingsvrijheid voor grotere schermen is 60-85
cm voor schermen van 23-25 inch en 70-85 cm voor schermen van 26-27 inch.

3.

USB 3.0-vereisten: USB 3.0 biedt de PCEye Explore voldoende bandbreedte voor voeding en signaal.
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Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox apparaat
Online help
Raadpleeg de productspecifieke ondersteuningspagina voor uw Tobii Dynavox apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Onze
ondersteuningspagina's vindt u online op: www.TobiiDynavox.com of www.myTobiiDynavox.com.

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper
Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest
bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact

