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Tobii PCEye Go

Du hittar vilken typ av Tobii PCEye Go-enhet du har på etiketten på baksidan.
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1

Inledning

Tack för att du har valt en Tobii PCEye Go-enhet från Tobii Technology!
För att säkerställa att den här produkten fungerar optimalt bör du läsa igenom den här användarmanualen noggrant.

1.1

Förklaring av förmaningar

I denna användarmanual använder vi tre (3) förmaningsnivåer enligt följande:
Används för att meddela användaren om någonting som är viktigt eller kräver särskild uppmärksamhet.

Används för att informera om någonting som skulle kunna skada utrustningen eller få den att fungera felaktigt.

Används för att informera om någonting där användaren skulle kunna skadas om varningen ignoreras.

1.2

Symboler och märkning

Den här bilagan innehåller information om de symboler som används på Tobii PCEye Go, dess delar, tillbehör eller förpackning.
Symboler eller märkning

Beskrivning
Se användarmanualen

Kassera i enlighet med ditt lands lagar.

CE är en förkortning för Europeiska gemenskaperna och detta märke visar tulltjänstemän i Europeiska unionen att produkten överensstämmer med ett eller flera av EG-direktiven
Detta märke är ett certifieringsmärke som används på elektroniska produkter som tillverkas eller säljs i USA och som intygar att elektromagnetisk interferens från enheten ligger
under de gränser som godkänts av Federal Communications
Commission.
IC står för Industry Canada och detta märke visar tulltjänstemännen i Kanada att produkten uppfyller en eller flera av de
kanadensiska standarderna.

1.3

Användningsområde

Tobii PCEye Go är ett fastklämbart ögonstyrningssystem med vilket du kan styra din dator enbart med ögonen. Bara titta på datorskärmen och välj kommandon genom att blinka, fokusera eller klicka på en kontakt.
Alternativt kan du styra musmarkören med ögonrörelser
Tobii PCEye Go passar perfekt på din laptop, kan placeras under de datorskärmar som finns i butik och kan även föras in i fästet
för Tobii EyeMobile och monteras på vissa surfplattor.
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Tobii PCEye Go ger dig ett snabbt, exakt och handsfree sätt att ta del av alla de sätt en dator kan berika ditt liv på. Du kan utöva
dina intressen och utbilda dig, uttrycka dig konstnärligt, underhålla dig, eller styra din TV, DVD, belysning och andra föremål i din
omgivning.1.
Det är också värdefullt för att hjälpa dig komma tillbaka till arbetslivet, hålla kontakten med vänner och familj, träffa nya människor
och interagera med dina barn.
Tobii PCEye Go är avsedd att användas inomhus.
Mer information om skärmstorlekar finns i Bilaga D Tekniska specifikationer.

Figur 1.1 Tobii PCEye Go
Täck inte för framsidan av Tobii PCEye Go på något sätt (med dekorationer, Post-It-lappar, osv.) eftersom
Gaze Interaction då inte kommer att fungera.
Tobii rekommenderar starkt att ett antivirusprogram används.

1.4

•
•
•
•
•
•
•

Förpackningens innehåll

Tobii PCEye Go
USB-minne med installationsskript, bruksanvisningar och nödvändig programvara
Resefodral
Magnetisk monteringsplatta (2 st.) för Tobii PCEye Go
Monteringsanvisningar
USB-förlängningssladd
Rengöringsduk
Använd endast de artiklar som medföljer i Tobii PCEye Go-förpackningen, de som beskrivs i produktdokumentationen, samt andra av Tobii godkända tillbehör tillsammans med Tobii PCEye Go.

1.

Kräver en enhet för omgivningskontroll (ECU) samt separata sändare och mottagare. Dessa medföljer inte till Tobii PCEye Go.

Tobii PCEye Go Bruksanvisning v.2.8 - sv-SE
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2

Säkerhet

Tobii PCEye Go har testats och godkänts enligt alla specifikationer och standarder som anges i Bilaga B Information om överensstämmelse, sida 56 i den här användarmanualen och i Bilaga D Tekniska specifikationer, sida 59 -- inklusive, men inte begränsat till, medicintekniska direktivet 93/42/EEG. I syfte att garantera en säker användning av Tobii PCEye Go finns det
emellertid några säkerhetsvarningar som bör observeras:

2.1

Monteringsanmärkning
Tobii PCEye Go ska monteras enligt TILLVERKARENS anvisningar och med godkända monteringsbeslag eller fästen.
Tobii Dynavox eller dess ombud ansvarar inte för skador på person eller egendom till följd av att en Tobii PCEye Go
faller från monterad position. Montering av en Tobii PCEye Go sker helt på användarens egen risk.
Den dubbelhäftande tejpen som medföljer de magnetiska monteringsplattorna är utformad för att sätta fast fästet till
skärmen eller laptopen permanent. Både skärmen/laptopen och fästet kan skadas vid försök att avlägsna fästet när
det har satts fast med den medföljande tejpen.
Slicka inte på tejpen och stoppa inte in någon del av tejpen eller den magnetiska monteringsplattan i munnen.
Montera inte Tobii PCEye Go på skärmar som sitter ovanför en användares huvud eller ansikte, såvida du inte använder en dedikerad "fast" monteringslösning.

2.2

Anmärkning beträffande nödsituationer
På grund av den låga men möjliga risken för fel, ska Tobii PCEye Go inte användas som den enda enheten för ljudkommunikation eller omgivningskontroll, vid nödfall och i farliga eller på andra sätt viktiga situationer. Förlita dig inte på
enheten för nödsamtal och banktransaktioner. Vi rekommenderar att du har flera olika kommunikationskanaler vid en
eventuell nödsituation. Banktransaktioner bör endast utföras med ett system som rekommenderats och godkänts enligt din banks riktlinjer.

2.3

Anmärkning beträffande IR
När Tobii PCEye Go aktiveras avges pulserande infrarött ljus (IR-ljus). En del medicinska enheter kan störas av IR-ljus
och/eller IR-strålning. Använd inte Tobii PCEye Go i närheten av sådana medicinska enheter eftersom precisionen
och funktionaliteten kan störas.

2.4

Epilepsivarning
Vissa personer med ljuskänslig epilepsi riskerar att drabbas av epileptiska anfall eller medvetslöshet när de utsätts
för vissa blinkande lampor eller ljusmönster i vardagen. Detta kan hända även om personen i fråga inte har någon historia av epilepsi eller aldrig har haft ett epileptiskt anfall.
En person med ljuskänslig epilepsi kan också uppleva problem med tv-skärmar, vissa arkadspel och flimrande lysrör.
Sådana personer kan få ett anfall när de tittar på vissa bilder eller mönster på en skärm eller till och med när de exponeras för ljuskällorna i ett ögonstyrningssystem. Omkring 3–5 % av dem som drabbas av epilepsi har denna typ av
ljuskänslig epilepsi. Många personer med ljuskänslig epilepsi har en förkänning i form av en "aura" eller konstiga förnimmelser före anfallet. Om du känner dig konstig under användningen ska du ta bort ögonen från
ögonstyrningssystemet.
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2.5

Magnetfältsanmärkning
De magnetiska monteringsplattorna till Tobii PCEye Go innehåller magneter. Magnetfält kan störa funktionen hos pacemakers och implanterbara defibrillatorer. Som en generell regel bör du som minst hålla ett avstånd på 15 centimeter
mellan föremål med magneter och din hjärtapparat.
Magneterna kan även stänga av skärmen på en laptop om laptopen använder magnetsensorer för att stänga av skärmen när man stänger laptopen. Stäng av sensorn på laptopen om detta händer.

2.6

Barnsäkerhet
Tobii PCEye Go är ett avancerat datorsystem och en avancerad elektronisk apparat. Således består den av många
separata, sammanfogade delar. I händerna på ett barn kan vissa av dessa delar skiljas från enheten och eventuellt utgöra en kvävningsrisk eller annan fara för barnet.
Små barn bör inte ha tillgång till eller använda enheten om det inte sker under en förälders eller annan vuxens
överinseende.

2.7

Öppna inte Tobii PCEye Go
Bristande efterlevnad gör att din garanti inte längre gäller! Det finns inga komponenter inuti som kan repareras av användaren. Kontakta Tobii Dynavox Support om din Tobii PCEye Go inte fungerar som den ska.

2.8

Gaze Interaction
Vissa kan bli trötta (på grund av att de fokuserar och koncentrerar ögonen) eller få torra ögon (på grund av att de inte
blinkar lika ofta) innan de vant sig vid Gaze Interaction. Om du känner dig trött eller får torra ögon ska du ta det långsamt och begränsa din sessioner med Gaze Interaction efter egen nivå. Fuktande ögondroppar kan hjälpa mot
ögontorrhet.

Tobii PCEye Go Bruksanvisning v.2.8 - sv-SE
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3

Komma igång

För att börja använda Gaze Interaction, ska du först installera nödvändig programvara och drivrutiner från det medföljande USBminnet, montera Tobii PCEye Go till dess magnetiska monteringsplattor och fästa den korrekt till din enhet.
Installera programvaran FÖRST innan du ansluter Tobii PCEye Go till datorn.
Fungerar ENDAST på PC-datorer med operativsystemet Windows (Windows Vista, Windows 7, Window 8, Windows 8.1 eller Windows 10).
Var medveten om att inget virusskydd medföljer Tobii PCEye Go. Se till att du har ett tillräckligt virusskydd installerat
på datorn för att skydda mot virus.
Installationsguiden installerar de program och drivrutiner som behövs till Tobii PCEye Go.
Körs endast en gång per enhet som Tobii PCEye Go ska monteras till.

Konfigurationsguiden hjälper till att konfigurera Tobii PCEye Go.
Kan köras flera gånger per enhet för att ändra konfigurationen för Tobii PCEye Go (om man t.ex. vill byta laptop och/
eller ändra skärmstorlek).

3.1

Installationsguide för Tobii PCEye Go

Installationsguiden för Tobii PCEye Go hjälper dig att komma igång med att använda Gaze Interaction till din dator. Den guidar dig genom installationen av nödvändiga program till Tobii PCEye Go och förser dig med licensinformation
1.

Sätt i det medföljande USB-minnet i datorns USB-uttag.

2.

Öppna USB-minnets katalog.

3.

Kör PCEye.exe

4.

Följ anvisningarna i installationsguiden och välj Nästa för att fortsätta.

3.2

Montera Tobii PCEye Go till din skärm/laptop
Vänta 1 timme så att limmet på den magnetiska monteringsplattan härdas innan du fäster Tobii PCEye Go till den
magnetiska monteringsplattan på skärmen/laptopen.

För att montera Tobii PCEye Go korrekt till datorn ska du följa anvisningarna i installationsguiden (de finns även i konfigurationsguiden) och använda den medföljande monteringsguiden för Tobii PCEye Go.

Figur 3.1 Fästa den magnetiska monteringsplattan
Vänta 1 timme så att limmet på den magnetiska monteringsplattan härdas innan du fäster Tobii PCEye Go till den
magnetiska monteringsplattan på skärmen/laptopen.
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Om den medföljande förlängningssladden till Tobii PCEye Go är för kort bör du använda ett "Powered USB"-uttag för
bästa resultat.
5.

När du har monterat Tobii PCEye Go korrekt ansluter du USB-kontakten till datorn.

6.

Konfigurationsguiden för Tobii PCEye Go öppnas automatiskt.

3.3

Konfigurationsguide för Tobii PCEye Go

När du har startat om datorn efter att ha kört installationsguiden för Tobii PCEye Go, monterat de magnetiska monteringsplattorna och Tobii PCEye Go till datorn, samt anslutit USB-sladden, öppnas konfigurationsguiden för Tobii PCEye Go
automatiskt.

Konfigurationsguiden hjälper dig att komma igång med att använda Gaze Interaction på din dator.
Den hjälper dig med:
•
•
•
•

Skärmstorlek och att välja laptop
Placering
Kalibrering
Inställningar

Följ anvisningarna på varje sida i konfigurationsguiden och välj Nästa för att gå till nästa sida i guiden.

Tobii PCEye Go Bruksanvisning v.2.8 - sv-SE
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Var särskilt uppmärksam på sidorna Skärm och Kalibrering i konfigurationsguiden.. På båda dessa sidor måste du
fylla i informationen eller utföra de uppgifter som behövs innan du kan välja Nästa.

På sidan Skärm ska du se till att mäta de blå linjer som utgör triangeln på skärmen med den medföljande linjalen på sidan av
monteringsguiden för Tobii PCEye Go och fylla i siffrorna i fälten. Välj sedan Spara.
Försök INTE mäta skärmstorleken på datorn. Mätvärdena från linjerna i triangeln kommer att extrapoleras till skärmens
storlek av programmet.

På sidan Kalibrering ska du kalibrera innan du fortsätter till nästa sida. Följ anvisningarna och välj Kalibrera. Om du inte kalibrerar kan du inte slutföra konfigurationsguiden och Gaze Interaction kommer inte att fungera korrekt på datorn.
•

Välj Slutför på sista sidan av konfigurationsguiden så sparas dina inställningar och konfigurationer för framtida bruk.
Konfigurationsguiden startar automatiskt om datorn upptäcker att något ändrats i konfigurationen.

Alla framtida inställningar, profilhantering och kalibreringar styrs av, och kan nås från, Tobii Gaze Interaction Settings (see 4
Använda Tobii PCEye Go, sida 14 för mer information om Tobii Gaze Interaction Settings)
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3.4

Programuppdateringar

För att söka efter programuppdateringar till Tobii PCEye Go ska du använda Tobii PCEye Update Notifier, se 4.4 Tobii PCEye
Update Notifier, sida 35 för mer information eller besök Tobiis hemsida: http://www.tobii.com
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4
4.1

Använda Tobii PCEye Go
Placering

Figur 4.1 Placering
Den monterade Tobii PCEye Go fäst till sina magnetiska monteringsplattor och till din enhet är utformad för att fungera optimalt
när den är parallell med användarens ögon på ett avstånd av cirka 45 — 90 cm för Tobii PCEye Go, se Figur 4.1 Placering, sida
14 eller Figur 4.2 Placering när användaren lutar sig åt sidan eller ligger ned., sida 14.

Figur 4.2 Placering när användaren lutar sig åt sidan eller ligger ned.
Detta innebär att om användaren lutar sig åt sidan eller ligger ned måste Tobii PCEye Go med skärm och dator också lutas för
att användarens ögon ska vara placerade parallellt med skärmen och på optimalt avstånd, se Figur 4.2 Placering när användaren lutar sig åt sidan eller ligger ned., sida 14.
Kontrollera att användaren sitter bekvämt när placeringen av och avståndet till enheten är optimalt. Var också uppmärksam på att såväl användarens komfort som Gaze Interaction förbättras om solljus inte faller direkt på skärmen eller användarens ögon.
Det optimala avståndet en användare bör hålla från Tobii PCEye Go när den är monterad på en skärm/laptop varierar beroende
på skärmstorleken. Användaren bör vara placerad på optimalt avstånd för bästa möjliga Gaze Interaction.
Generellt gäller att ju större skärmen är, desto längre bort bör användaren sitta från ögonstyrningssystemet och skärmen för optimal Gaze Interaction.
För optimal Gaze Interaction bör en skärmstorlek mellan 10 och 27 tum användas, för mer information se Bilaga D Tekniska
specifikationer, sida 59.

4.1.1

Spårrutan

Med Tobii PCEye Go kan man röra huvudet väldigt fritt. Om Tobii PCEye Go är korrekt kalibrerad och placerad framför användaren krävs inga ytterligare justeringar.
Tobii PCEye Go genererar en spårruta av branschledande storlek med de ungefärliga måtten 30 cm × 20 cm × 20 cm (Bredd
× Höjd × Djup). Spårrutan är en osynlig ruta placerad ca 60 cm rakt ut från en punkt strax ovanför mitten av skärmen.
Vid 70 cm avstånd möjliggör Tobii PCEye Go huvudrörelser i sidled inom ett område av cirka 50 × 36 cm.
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För att Gaze Interaction ska fungera korrekt måste alltid minst ett av användarens ögon hela tiden vara inom spårrutan.

4.1.2

Trackstatusfönstret

Använd trackstatusfönstret (se 4.1.2.1 Visa trackstatus , sida 15 för mer information om hur man öppnar trackstatusfönstret) för
att avgöra den optimala höjden och horisontella placeringen för Gaze Interaction med Tobii PCEye Go.
•
•
•

Helst ska de två punkter som representerar användarens ögon vara i mitten av trackstatusfönstret.
Använd avståndsmätaren i fönstrets högra sida för att fastställa det optimala avståndet mellan användaren och
Tobii PCEye Go.
När avståndet från Tobii PCEye Go är optimalt är den vita triangeln på avståndsmätaren nära mitten, inom det gröna
området.
För information om kalibrering av Tobii PCEye Go, se 5.2 Kalibrering, sida 38. Kontrollera även ljusförhållandena vid
kalibrering, med beaktande av det som anges ovan.

4.1.2.1

Visa trackstatus

Trackstatusfönstret är ett fönster/en dialogruta där du kan kontrollera att Gaze Interaction känner igen dina ögon och att du är
korrekt placerad framför enheten.
Trackstatusfönstret öppnas på något av följande sätt:
•
•

Öppna Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings > Kalibrering och välj knappen Trackstatus.
Högerklicka (håll fingret på ikonen för att högerklicka på pekskärmen) på ikonen Tobii Dynavox Tobii Gaze Interaction Settings,

4.1.3

, i meddelandeområdet och välj sedan Visa trackstatus.

Positioneringsguide

För extra hjälp med placeringen finns en positioneringsguide som visas automatiskt i nedre högra hörnet av skärmen.
Positioneringsguiden är en visuell guide som kombinerar trackstatusfönstrets funktion med sex olika bildbaserade anvisningar för att hjälpa användaren med korrekt placering.
Dessa sex anvisningar är:
1.

För huvudet nedåt.

2.

För huvudet uppåt.

Tobii PCEye Go Bruksanvisning v.2.8 - sv-SE
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3.

För huvudet åt höger.

4.

För huvudet åt vänster.

5.

För huvudet närmare skärmen.

6.

För huvudet längre bort från skärmen.

För huvudet närmare skärmen.

För huvudet åt höger.

Positioneringsguiden försvinner automatiskt när användarens placering är förbättrad enligt guidens anvisningar.
En del användare kanske inte vill att positioneringsguiden ska visa sig varje gång deras ögon avviker från optimal placering.
För att stänga av eller på den automatiska positioneringsguiden, se 5.6 Systeminställningar, sida 48.

4.2

Använda Windows Control

Med Windows Control kan du komma åt skrivbordet och alla applikationer på din Windows-dator med Gaze Interaction.

4.2.1

Windows Control-typ

Windows Control har två olika användningslägen:
•

Gaze Selection
Gaze Selection är en mycket exakt och snabb manövermetod som ger dig avancerad åtkomst till Windows, men har ett
lättanvänt gränssnitt. Inga oavsiktliga tryck eller rörelser med muspekaren. Du kan lugnt titta runt på Windows skrivbord,
program, webbsidor eller filmer, och när du har bestämt dig för vad du vill göra väljer du önskat verktyg från verktygsfältet
och tittar på målområdet igen för att välja.
Gaze Selection är perfekt för normal till avancerad åtkomst till Windows där du vill kunna styra i stort sett alla Windowsprogram utan att behöva fatta snabba beslut eller göra snabba rörelser. Det kan styras med någon av aktiveringsmetoderna Blick (fokusering) eller Kontakt för ytterligare kontroll och ökad hastighet.

•

16

Mouse Emulation
Mouse Emulation ger dig fullständig kontroll över din muspekare, precis som du hade haft med en fysisk mus. Du kan
vänsterklicka, högerklicka, dubbelklicka, zooma, scrolla och mycket mer. Du kan i stort sett styra alla Windows-program
som fungerar med musklick. Med lite övning kan du vara lika exakt som om du använde en vanlig mus. Mouse Emulation
är perfekt för nybörjare (i att styra med sinnena) till avancerad användning av Windows och för program som lär ut hur
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man använder blickstyrning. Du kan dölja Mouse Emulation-menyn om du vill begränsa funktionaliteten eller undvika distraktioner genom att trycka på F2-knappen på tangentbordet.
Se http://www.tobiidynavox.com/explore/games-activities/ för idéer gällande några av de program och spel som används med Mouse Emulation.
Gör så här för att välja önskat Windows Control-läge och för att anpassa Windows Control:
•
•

Öppna Tobii Dynavox Tobii Gaze Interaction Settings > Windows Control, se 5.5 Windows Control, sida 45
Välj önskad typ av Windows Control under Windows Control-typ

4.2.2

Starta och inaktivera Windows Control

Du startar Windows Control genom att högerklicka på ikonen Tobii Dynavox Tobii Gaze Interaction Settings,
meddelandefältet och välja Aktivera Windows Control.

,i

eller
Dubbelklicka på genvägen för Windows Control på skrivbordet,

. Då startar Windows Control direkt.

Du inaktiverar Windows Control genom att högerklicka på ikonen Tobii Dynavox Tobii Gaze Interaction Settings,
meddelandefältet och välja Inaktivera Windows Control.

,i

Du kan också starta Windows Control från Tobii Dynavox Communicator /Tobii DynaVox Compass eller ett alternativt kommunikationsprogram med funktionerna i Tobii Dynavox Eye Control SDK 2.
Autostarta
•
•

4.2.3

Öppna Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings > Windows Control.
Markera kryssrutan Starta Windows Control automatiskt om du vill att Windows Control ska startas automatiskt när
Tobii Dynavox Gaze Interaction Software startas.

Använda Gaze Selection

I läget Gaze Selection i Windows-kontroll kan användaren styra en dator som körs med Windows med hjälp av en markeringsmetod i två steg som minskar risken för oönskade klickningar. Metoden förhindrar även att musmarkören följer blicken i motsats
till när ögonrörelserna används för att styra markören (det finns ingen flytande musmarkör i Gaze Selection).
1.

Det första steget är att markera den önskade uppgiften på det dockade aktivitetsfältet genom att fokusera blicken på
den.

2.

Det andra steget är att fokusera blicken på den del av skärmen (eller ikon på skärmen) som du vill utföra uppgiften på.
Den automatiska zoomfunktionen aktiveras, och det hela avslutas med att ikonen markeras eller att uppgiften utförs.
Alla funktioner i Gaze Selection kan styras med mus eller touch vilket gör det lättare för en vårdgivare eller assistent
att hjälpa användaren vid behov. Vårdgivaren eller assistenten kan välja en funktion/uppgift eller ändra användarens inställningar mycket enklare.

4.2.3.1

Aktivitetsfältet för Gaze Selection

Högst upp i Aktivitetsfältet för Gaze Selection finns ett trackstatusfönster. I trackstatusfönstret kan du kontrollera att ögonstyrningssystemet känner igen dina ögon och att du är korrekt placerad framför enheten.
Funktionsknapparna i aktivitetsfältet för Gaze Selection kan vara i tre olika lägen, se Figur 4.3 Lägena för aktivitetsfältet för Gaze
Selection, sida 18.
•

Normal (omarkerad) – Ingen funktionsknapp har valts för Gaze Selection.

Tobii PCEye Go Bruksanvisning v.2.8 - sv-SE

4 Använda Tobii PCEye Go

17

•

Primärt val (Blå/svart) - Den markerade funktionsknappen har valts och uppgiften kommer att utföras efter den automatiska inzoomningen, där användaren fokuserar på önskad del av skärmen eller en ikon på denna. Om markeringsmetoden "Kontakt" har valts i dialogfönstret Inställningar för Gaze Selection, kommer den valda funktionsknappen vara
aktiverad även efter det att uppgiften har utförts.
Funktionsfönsteruppgiften zoomar inte. När du väljer Funktionsfönster med Primärt val, är funktionsområden/kommandon aktiva, men inte synliga.

•

Sekundärt val(Blå/vit) - Samma som Primärt val men med högre precision. Primärt val innebär att zoomen zoomar
in längre innan uppgiften utförs, vilket gör att den önskade delen av skärmen förstoras mer och det blir enklare att göra
val. Aktivera detta läge genom att fästa blicken på funktionsknappen tills den ändrar färg (se bilden nedan).
Funktionsfönsteruppgiften zoomar inte. När du väljer Funktionsfönster med Sekundärt val, är funktionerna aktiva och användaren kan se varje funktions område.
I Windows 8 anpassar sig färgerna på aktivitetsfältet till Windows-inställningarna.

Funktionsfönstret zoomar inte och vissa andra funktioner fungerar inte i vissa situationer (scrolla, inställningar,
tangentbordet).

Figur 4.3 Lägena för aktivitetsfältet för Gaze Selection
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4.2.3.2
Funktionsknapp

Funktionsknappar
Åtgärd

Beskrivning

Dra-och-släpp i Gaze

Funktion som utför "dubbelklick", där det första klicket utgör startpositionen för att dra ett objekt och det andra klicket den position där objektet ska släppas (för att flytta objekt eller välja områden).
•
•
•
•
•

Blickscrollning

Välj uppgift.
Fokusera blicken på det objekt som du vill flytta, alternativt startpunkten för det markerade området
Markera objektet med Gaze Selection (det första "klicket") genom att använda Kontakt eller Gaze
Flytta omedelbart blicken till den punkt där du vill släppa objektet,
alternativt slutpunkten för det markerade området.
"Klicka" för andra gången med hjälp av Kontakt eller Gaze

Funktion som, om den utförs i ett scrollningsbart fönster, gör att du
kan scrolla på sidan genom att flytta blicken.
•
•
•
•
•
•
•
•

Välj uppgift.
Titta på ett scrollningsbart område och håll kvar blicken – ikonen
för blickscrollning visas där du fäste blicken
Fokusera blicken ovanför ikonen för att scrolla uppåt
Fokusera blicken nedanför ikonen för att scrolla nedåt
Titta till vänster om ikonen för att scrolla åt vänster
Titta till höger om ikonen för att scrolla åt höger
Under scrollningen tittar du på ikonen igen (på skärmen, inte på
Aktivitetsfältet) för att växla mellan upp/ner eller vänster/höger
Titta på aktivitetsfältet för Gaze Selection igen (eller på en punkt
utanför skärmen) för att avsluta scrollningen
Använd funktionen blickscrollning för att scrolla vertikalt
och horisontellt i Modern UI-appar och startskärmen i Windows Modern UI.

Vänsterklick/tryck

Funktion som utför ett vänsterklick, eller för enheter med pekskärm,
samma sak som ett lätt tryck med fingret. I läget Kontakt är Vänsterklick/tryck påslaget och "långsamt" som standard (se 4.2.3.7.1 Långsamma funktioner och Vänsterklick/tryck som standard i läget
Kontakt, sida 28)

Funktionsfönster

Uppgift som aktiverar Funktionsfönster. Primärt val aktiverar Funktionsfönster. Sekundärt val aktiverar funktionsfönstret och gör det
(och dess individuella funktioner och områden) synligt över allt annat
på skärmen för att hjälpa till att välja dem. De enskilda funktionerna i
funktionsfönstret skiljer sig mellan Windows 7 (se 4.2.3.3 Funktionsfönster i Windows 7, sida 20), Windows 8 (se 4.2.3.4 Funktionsfönster i Windows 8, sida 20) och Windows 10 (se 4.2.3.5
Funktionsfönster i Windows 10, sida 22).

Högerklicka

Funktion som utför ett högerklick

Dubbelklicka

Funktion som utför ett dubbelt vänsterklick I läget Kontakt är ett Dubbelklick en "långsam funktion" (se 4.2.3.7.1 Långsamma funktioner
och Vänsterklick/tryck som standard i läget Kontakt, sida 28)

Gaze-tangentbord

Funktion som öppnar ett Gaze-kompatibelt skärmtangentbord för att
skriva med Gaze

Inställningar

Funktion som öppnar dialogfönstret Inställningar för Gaze Selection
Mer information finns i 6 Inställningar för Gaze Selection, sida 50
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4.2.3.3

Funktionsfönster i Windows 7

När du väljer Funktionsfönster med Primärt val, är funktionerna aktiva, men inte synliga.
När du väljer Funktionsfönster med Sekundärt val, är funktionerna aktiva och användaren kan se varje funktions område.
Funktionsfönstret zoomar inte.

Funktioner

Åtgärd

Beskrivning

Appväxlare

Funktion som öppnar Appfältet, på samma sätt som Alt-Tab på ett
vanligt tangentbord.

Dölj Aktivitetsfältet

Funktion som döljer Aktivitetsfältet i helskärmsläge. För att visa Aktivitetsfältet igen väljer du
tivitetsfältet är på.

4.2.3.4

eller

beroende på vilken sida Ak-

Windows-knapp

Funktion som visar Windows startmeny.

Flytta Aktivitetsfältet

Funktion som flyttar Aktivitetsfältet från höger/vänster.

Funktionsfönster i Windows 8

Windows 8 Gaze Selection är en revolutionerande ny metod av Gaze Interaction. Den har tagits fram speciellt för den moderna
och intuitiva touchbaserade miljön hos surfplattor och även för att maximera och förbättra Gaze Interaction-upplevelsen på ultraböcker, laptopar och stationära datorer.
Den är skapad för att ge dig fullständig, handsfree kontroll över Windows 8 enbart med hjälp av blicken. Från emulerade touchgester, klicktyper, dubbeltryck och svepningar, till snabbknappar och delad skärm via Snap-funktionen. Från äkta handsfree multitasking med blicken, till total åtkomst och kontroll över alla tillgängliga äldre och aktuella skrivbordsprogram och inställningar.
Windows 8 Gaze Selection gör det möjligt att använda alla de tiotusentals aktuella, sociala, professionella, underhållande och
pedagogiska appar i Windows 8 Modern UI enbart med blicken.
Nya Gaze Selection, som är byggt för att dra nytta av den intuitiva kraften i Microsofts nya touchbaserade gränssnitt för pekskärmsenheter med Windows 8, välkomnar handsfree användning till de moderna konsumentdatorerna.
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Emedan Gaze Selection primärt är byggt för helt handsfree användning är det även gjort för ännu snabbare åtkomst via kontakter och det kan även styras helt och hållet med touch (eller mus) för multimodal interaktion och utomstående assistans.

När du väljer Funktionsfönster med Primärt val, är funktionsområden/-kommandon aktiva, men inte synliga.
När du väljer Funktionsfönster med Sekundärt val, är funktionerna aktiva och användaren kan se varje funktions område.
Funktionsfönstret zoomar inte.

Funktioner

Åtgärd

Beskrivning

Appväxlare

Funktion som öppnar Appfältet där alla appar i Modern UI syns, inklusive Skrivbordet.
All programvara som körs på Skrivbordet syns inte här. De
syns endast från Skrivbordet.
Appväxlaren visas endast om mer än en app är öppen.

Appväxlaren går inte att använda om den är avstängd i PCinställningarna.
Visa Appfältet

Funktion som visar Appfältet för den aktiva appen. Appfältet är kontextbaserad för den aktiva appen och skiljer sig därför beroende på
app.

Snappknappsmeny

Funktion som öppnar snabbknappsmenyn.

Flytta Aktivitetsfältet

Funktion som flyttar Aktivitetsfältet från höger/vänster.
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Funktioner

Åtgärd

Beskrivning

Fäst fönster/stäng app

Funktion som utför tre (3) olika åtgärder.
•

Välj
för att flytta och docka den aktiva appen till valt
målområde.

•

Välj
för att flytta den aktiva appen längst ned på skärmen
och för att stänga den aktiva appen.

•

Välj
för att flytta och docka den aktiva appen i
helskärmsläge.

Mer information finns i 4.2.3.6 Fäst fönster/stäng app i Windows 8.1
och Windows 10, sida 24.
Windows-knapp

Funktion som växlar mellan Windows Modern UI och den föregående
Modern UI-appen eller Skrivbordet.
All programvara som körs på Skrivbordet syns inte här. De
syns endast från Skrivbordet.

Dölj Aktivitetsfältet

Funktion som döljer Aktivitetsfältet i helskärmsläge. För att visa Aktivitetsfältet igen väljer du
tivitetsfältet är på.

Gå till föregående app

eller

beroende på vilken sida Ak-

Funktion som bläddrar genom alla Modern UI-appar som körs och
Skrivbordet.
All programvara som körs på Skrivbordet syns inte här. De
syns endast från Skrivbordet.

4.2.3.5

Funktionsfönster i Windows 10

Windows 10 Gaze Selection är en revolutionerande ny metod av Gaze Interaction. Den har tagits fram speciellt för den moderna
och intuitiva touchbaserade miljön hos surfplattor och även för att maximera och förbättra Gaze Interaction-upplevelsen på ultraböcker, laptopar och stationära datorer.
Den är skapad för att ge dig fullständig, handsfree kontroll över Windows 10 enbart med hjälp av blicken. Från emulerade
touchgester, klicktyper, dubbeltryck och svepningar, till snabbknappar och delad skärm via Snap-funktionen. Från äkta handsfree multitasking med blicken, till total åtkomst och kontroll över alla tillgängliga äldre och aktuella skrivbordsprogram och
inställningar.
Windows 10 Gaze Selection gör det möjligt att använda alla de tiotusentals aktuella, sociala, professionella, underhållande och
pedagogiska appar i Windows 10 Modern UI enbart med blicken.
Nya Gaze Selection, som är byggt för att dra nytta av den intuitiva kraften i Microsofts nya touchbaserade gränssnitt för pekskärmsenheter med Windows 8, välkomnar handsfree användning till de moderna konsumentdatorerna.
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Emedan Gaze Selection primärt är byggt för helt handsfree användning är det även gjort för ännu snabbare åtkomst via kontakter och det kan även styras helt och hållet med touch (eller mus) för multimodal interaktion och utomstående assistans.

När du väljer Funktionsfönster med Primärt val, är funktionsområden/-kommandon aktiva, men inte synliga.
När du väljer Funktionsfönster med Sekundärt val, är funktionerna aktiva och användaren kan se varje funktions område.
Funktionsfönstret zoomar inte.

Funktioner

Åtgärd

Beskrivning

Aktivitetsvy

Funktion som öppnar aktivitetsvyn där alla aktiva appar i Modern User
Interface (UI) syns.
Aktvitetsvyn visas endast om minst en app är öppen.

Cortana

Funktion som öppnar Cortana. Cortana är din nya smarta medhjälpare
och Cortana kan göra internetsökningar, hitta saker på din dator, hålla
ordning på din kalender osv.

Meddelanden

Funktion som öppnar Meddelanden.

Flytta Aktivitetsfältet

Funktion som flyttar Aktivitetsfältet från höger/vänster.

Tobii PCEye Go Bruksanvisning v.2.8 - sv-SE
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Funktioner

Åtgärd

Beskrivning

Fäst fönster/stäng app

Funktion som utför tre (3) olika åtgärder.
•

Välj
för att flytta och docka den aktiva appen till valt
målområde.

•

Välj
för att flytta den aktiva appen längst ned på skärmen
och för att stänga den aktiva appen.

•

Välj
för att flytta och docka den aktiva appen i
helskärmsläge.

Mer information finns i 4.2.3.6 Fäst fönster/stäng app i Windows 8.1
och Windows 10, sida 24.
Denna aktivitet är endast tillgänglig om datorn kör Windows som surfplatta.
Windows-knapp

Funktion som växlar mellan Windows Modern UI och den föregående
Modern UI-appen eller Skrivbordet.
All programvara som körs på Skrivbordet syns inte här. De
syns endast från Skrivbordet.

Dölj Aktivitetsfältet

Funktion som döljer Aktivitetsfältet i helskärmsläge. För att visa Aktivitetsfältet igen väljer du
tivitetsfältet är på.

4.2.3.6

eller

beroende på vilken sida Ak-

Fäst fönster/stäng app i Windows 8.1 och Windows 10

4.2.3.6.1

Så här fäster du fönster/stänger app
Denna aktivitet är endast tillgänglig om datorn kör Windows som surfplatta.

Med funktionen Fäst fönster i Windows 8.0, 8.1 och 10 kan man dela skärmen för att kunna köra två till fyra appar i Modern UI
samtidigt. Denna funktion är begränsad till enhetens skärmupplösning, se Tabell 4.1 Antal appar på skärmen i Windows 8.1
och Windows 10., sida 24 för information om hur många appar det går att köra med vilken skärmupplösning i Windows 8.1 och
Windows 10. Den lägsta upplösningen som krävs för att kunna fästa fönster är 1024×768 (Windows 8.1, Windows 10) och
1366×768 (Windows 8.0).
Tabell 4.1 Antal appar på skärmen i Windows 8.1 och Windows 10.
Antal appar

Skärmupplösing (pixlar)

2

<1499

3

1500 — 1999

4

>=2000
Windows 8.0 kan endast köra två appar samtidigt.

Fäst fönster/Stäng app fungerar endast på synliga appar på skärmen.

Detta kommer att se annorlunda ut beroende på hur många appar som fästs samtidigt.
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Så här fäster du apparna:
1.

Välj funktionen

2.

Utför någon av dessa åtgärder:

(Funktionsfönstret) från Aktivitetsfältet.

•

Välj

för att flytta och docka den aktiva appen till valt målområde.

•

Välj

för att flytta den aktiva appen längst ned på skärmen och för att stänga den aktiva appen.

•

Välj

för att flytta och docka den aktiva appen i helskärmsläge.

Figur 4.4 Översikt
Så här flyttar och stänger du apparna:
Exempel: Om en app är fäst i mitten väljer du:
1. Funktionen

2. Välj mittenområdet.
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3. Välj:
•

Välj att flytta appen till vyn

•

Välj en av
målområdet.

•

Dra appen till ikonen
(Stäng) längst ner i mitten på
skärmen för att stänga appen.

(helskärmsläge)

(målområde) för att flytta appen till det nya

Exempel: Om en app är fäst till vänster eller höger väljer du:
1. Funktionen

2. Välj vänster eller höger område.

3. Välj:
•

Välj att flytta appen till vyn

•

Välj en av
målområdet.

•

Dra appen till ikonen
(Stäng) längst ner i mitten på
skärmen för att stänga appen.

4.2.3.6.2

(helskärmsläge)

(målområde) för att flytta appen till det nya

Så här fäster du fler appar

För att kunna fästa fler än två appar på skärmen måste du använda funktionen
(Dra och släpp) från Aktivitetsfältet, se Tabell 4.1 Antal appar på skärmen i Windows 8.1 och Windows 10., sida 24 för mer information om hur många appar som kan
vara synliga samtidigt på skärmen. Med
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1.

Starta en app från startskärmen i Modern UI eller från Senast använda appar/Appväxlare (Windows 8.0 eller 8.1) eller
Aktivitetsvyn (Windows 10). Den hamnar automatiskt i mitten, se Figur 4.5 Vald tredje app, sida 27.

Figur 4.5 Vald tredje app

2.

Välj funktionen

3.

Dra och släpp sedan appen där du vill ha den

(Dra och släpp) från Aktivitetsfältet.

•

Höger — Välj appen med funktionen
(Dra och släpp) från Aktivitetsfältet. Släpp den på höger sida av skärmen för att placera den i höger målområde, se Figur 4.6 Fäst till höger, sida 27

•

Vänster — Välj appen med funktionen
(Dra och släpp) från Aktivitetsfältet. Släpp den på vänster sida av skärmen för att placera den i vänster målområde, se Figur 4.7 Fäst till vänster, sida 28

Figur 4.6 Fäst till höger
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Figur 4.7 Fäst till vänster

4.2.3.7

Markeringsmetoder — Blick och Kontakt

Det finns två olika metoder att utföra den valda uppgiften på. Du väljer markeringsmetod i dialogfönstret Inställningar för Gaze
Selection, se 6 Inställningar för Gaze Selection, sida 50.
Välj önskad uppgift i aktivitetsfältet innan du markerar ditt/dina objekt. Fokusera blicken på den valda uppgiften tills den markeras som "Primär" eller "Sekundärt val".
•

•

Blick – För att utföra den valda uppgiften fokuserar du blicken på den del av skärmen (eller ikon på skärmen) som du vill
utföra uppgiften på. Den automatiska zoomfunktionen aktiveras, och det hela avslutas med att ikonen markeras eller att
uppgiften utförs.
Kontakt – Två olika utförandelägen.
–

Enstaka aktivering av Kontakten - zoomfunktionen arbetar på samma sätt som Gaze-metoden och enligt de inställningar du har valt i dialogfönstret Inställningar för Gaze Selection, se 6 Inställningar för Gaze Selection, sida
50.

–

Aktivera och håll kvar Kontakten – zoomfunktionen zoomar in kontinuerligt och inzoomningen avbryts först när
kontakten släpps upp/inaktiveras.

Funktionsfönstret zoomar inte.

När du använder metoden Blick ska du flytta blicken tillbaka till aktivitetsfältet för att välja en ny uppgift efter att du har
avslutat den förra. Du måste göra detta även om den nya uppgiften är samma som den du nyss har utfört.
När precisionen är satt till noll i Gaze Selection-inställningarna utförs ingen zoomning. Mer information finns i 6 Inställningar för Gaze Selection, sida 50.
4.2.3.7.1

Långsamma funktioner och Vänsterklick/tryck som standard i läget Kontakt

När du använder metoden Kontakt används en funktion kallad "långsamma funktioner". Om en funktion blir "långsam" innebär
det att du inte behöver flytta tillbaka blicken till aktivitetsfältet om du vill utföra den valda funktionen igen, utan endast om du vill
byta till en annan funktion.
När du använder metoden Kontakt är funktionen Vänsterklick/tryck "långsam" som standard. Detta innebär att Vänsterklick/tryck
alltid är påslaget och alltid kommer att aktiveras när kontakten aktiveras, om inget annat är valt. Om en annan funktion väljs aktiveras den endast en gång (för ett val) och sedan återgår Gaze Selection automatiskt till Vänsterklick/tryck igen för efterföljande
val.
Undantaget för detta är funktionen Dubbelklick. När den är vald under metoden Kontakt blir den också långsam, dvs den förblir
vald tills en annan funktion väljs (och därefter går den återigen tillbaka till Vänsterklick/tryck som standard).
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Detta kan användas med fördel genom att t.ex. surfa på Internet snabbt och kontinuerligt genom att aktivera Kontakt och således
funktionen Vänsterklick/tryck en gång och sedan välja vad du vill upprepade gånger, utan att behöva välja funktionen Vänsterklick/tryck igen flera gånger.
4.2.3.7.2

Aktivera en uppgift med en tangentbordsknapp istället för en kontakt

Om du väljer "tangentbordsknappen F12",
, på ett anslutet tangentbord aktiveras en uppgift. Den kan användas på exakt
samma sätt som en ansluten kontakt. Mer information om kontakter finns i 4.2.3.7 Markeringsmetoder — Blick och Kontakt, sida
28.

4.2.3.8

Gaze-tangentbord

Genom att välja knappen för Gaze-tangentbordet kommer detta att startas som ett skärmtangentbord. Gaze-tangentbordet placeras antingen högst upp eller längst ned på skärmen beroende på var användaren väljer att placera det.
Tangentbordet kan placeras på skärmen på två olika sätt med primärt och sekundärt val av tangentbordsaktivitet:
•

Med primärt val:
1.

Aktivera primärt val av tangentbordsaktivitet.

2.

Välj var du vill skriva så startas tangentbordet på motsatt sida.
Om du vill skriva i den nedre delen av skärmen placeras tangentbordet längst upp och tvärtom.
När fokusering används placeras tangentbordet på den sida som blicken inte är fokuserad på. Om en
kontakt används ska användaren först rikta blicken där han eller hon vill skriva och sedan klicka på kontakten för att placera tangentbordet på motsatt sida.

•

Med sekundärt val:
–

Tangentbordet placeras automatiskt längst ned på skärmen.

När du startar Gaze-tangentbordet, startas även tangentbordets aktivitetsfält. Det finns mer information i 4.2.3.8.1 Tangentbordets aktivitetsfält, sida 30.
Gaze-tangentbordet består av fyra tangentbordssidor i en roterande loop. Användaren kan enkelt växla mellan de olika tangentbordssidorna genom att klicka på knapparna för nästa sida som är placerade längst till vänster, respektive till höger på alla sidor
i Gaze Keyboard.
Den knapp på tangentbordet som användaren fokuserar blicken på markeras med en ljus ram runt tecknet/knappens
funktion.
De fyra tangentbordssidorna är:

Figur 4.8 Standardstartsida
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Figur 4.9 Första sidan till höger.

Figur 4.10 Andra sidan till höger eller vänster

Figur 4.11 Första sidan till vänster
Tangenterna Shift, Ctrl, Alt, Win och Alt Gr blir "långsamma" när de väljs. Med långsam menas att de fortsätter att vara
markerade till dess att användaren väljer en ny knapp på tangentbordet. Tangenterna fortsätter att vara långsamma
om nästa tangent som väljs också är en långsam tangent.
Så skriver du bokstäver med accent:
1.

Välj accent

2.

Välj tecken

3.

Tecknet visas med den valda accenten.

Nummertangenterna på tangentbordet är placerade som på ett numeriskt tangentbord och kan kombineras med Alttangenten för att skriva ASCII-tecken.

4.2.3.8.1

1.

Välj Alt-tangenten

2.

Välj nummerkombinationen för ASCII-tecknet

3.

Välj Alt-tangenten

4.

ASCII-tecknet visas.
Tangentbordets aktivitetsfält

Längst upp i tangentbordets aktivitetsfält finns trackstatusfönstret precis som i aktivitetsfältet för Gaze Selection. I trackstatusfönstret kan du kontrollera att Eyetracker känner igen dina ögon och att du är korrekt placerad framför enheten.
Knapparna i tangentbordets aktivitetsfält kan vara i tre olika lägen, se Figur 4.12 Lägen för tangentbordets aktivitetsfält, sida 31.
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•
•

•

Normal (omarkerad) – Ingen funktionsknapp har valts för Gaze Selection.
Primärt val (Blå/svart) - Den markerade funktionsknappen har valts och uppgiften kommer att utföras efter den automatiska inzoomningen, där användaren fokuserar på önskad del av skärmen eller en ikon på denna. Om markeringsmetoden "Kontakt" har valts i dialogfönstret Inställningar för Gaze Selection, kommer den valda funktionsknappen vara
aktiverad även efter det att uppgiften har utförts.
Sekundärt val(Blå/vit) - Samma som Primärt val men med högre precision. Primärt val innebär att zoomen zoomar
in längre innan uppgiften utförs, vilket gör att den önskade delen av skärmen förstoras mer och det blir enklare att göra
val. Aktivera detta läge genom att fästa blicken på funktionsknappen tills den ändrar färg (se bilden nedan).
Endast tillgänglig med vänsterklicksfunktionen

I Windows 8 anpassar sig färgerna i tangentbordets aktivitetsfält till Windows-inställningarna.

Figur 4.12 Lägen för tangentbordets aktivitetsfält
4.2.3.8.2
Funktionsknapp

Knappar i tangentbordets aktivitetsfält
Åtgärd

Beskrivning

Flytta tangentbord
uppåt/nedåt

Funktion som flyttar tangentbordet längst upp eller längst ned på
skärmen.
För att aktivera funktionen måste sekundärt val väljas.

4.2.3.8.3

Vänsterklick/tryck

Funktion som utför ett vänsterklick, eller för enheter med pekskärm,
samma sak som ett lätt tryck med fingret.

Stäng

Aktivitet som stänger tangentbordet.

Ordprediktion

Ordprediktionsfunktionen som används i Gaze Selection kommer från SwiftKey och är vanlig i surfplattor och smarta telefoner.
SwiftKey använder AI-teknik (artificiell intelligens) för att ge användaren förslag på nästa ord. SwiftKey utgår från texter som
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användaren har skrivit tidigare för att göra prediktioner och ge förslag på nästa ord. Språket i ordprediktionen ändras beroende
på språkinställningen på tangentbordet.

Figur 4.13 Tangentbord med ordprediktion aktiverat
När ordprediktion används visas sex (6) rutor ovanför tangentbordet. Se 6 Inställningar för Gaze Selection, sida 50 för mer information om aktivering/inaktivering av ordprediktion. Rutan längst till vänster visar det mest sannolika ordförslaget och i de övriga fem (5) rutorna finns ytterligare ordförslag. För att välja ett av de föreslagna orden väljer du ordets ruta. Om du inte hittar
ordet du letar efter skriver du vidare. När du skriver in fler bokstäver visas nya ordförslag.
Om du använder ordprediktion och vill skriva ett ord som innehåller ett accenttecken, som t.ex. café, är det oftast bättre att låta ordprediktionen hantera accenttecknet. Skriv bara in ”cafe”, så får du ett förslag på ”café”.
Att ange accenttecknet manuellt med ordprediktionen ger kanske konstiga resultat på prediktionsknapparna, men i
slutändan bör det bli rätt i dokumentet som du skriver till.

Under tiden som användaren skriver visas de senaste 5-10 tecknen i blått på den markerade knappen. Mer information finns i 6
Inställningar för Gaze Selection, sida 50. Funktionen underlättar för användaren att upptäcka eventuella felstavningar och minskar behovet av att fästa blicken på den plats där texten ska infogas, vilket i sin tur gör att det går snabbare att skriva.

4.2.3.9

Gaze Selection i kombination med regionbaserade tangentbord

Gaze Selection kan användas tillsammans med andra applikationer som styrs via ögonrörelser. "Gaze-aktiverade" regioner i
andra applikationer är aktiverade så länge som det inte finns några aktiverade uppgifter i aktivitetsfältet för Gaze Selection. Om
du använder Gaze Selection med kontakt, kommer funktionsknapparna att bli långsamma. Om du behöver avmarkera en uppgift
räcker det att du kort fäster blicken på den valda uppgiften igen.

4.2.4

Använda Mouse Emulation

I Mouse Emulation-läget kan användaren emulera och styra en vanlig datormuspekare på skärmen.
Gå till Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings för att konfigurera Mouse Emulation. Mer information finns i 5.5.2.2 Mouse Emulation, sida 46

4.2.4.1

Placera Mouse Emulation-menyn

Menyn kan placeras varsomhelst på skrivbordet eller låsas vid skärmens kant. Du dockar Mouse Emulation-menyn genom att

32

4 Använda Tobii PCEye Go

Tobii PCEye Go Bruksanvisning v.2.8 - sv-SE

dra den till kanten av skärmen. Du kan också trycka ned och dra ikonen Flytta,
utanför skärmen för att alternativen på Mouse Emulation-menyn ska visas.

. När menyn är låst vid kanten måste du titta

Om Mouse Emulation-menyn är placerad på samma sida som systemmenyn Utanför skärmen (för mer information, se
4.3 Pausa/återuppta Gaze Interaction, sida 35), kanske inte Mouse Emulation-menyn fungerar överhuvudtaget.

4.2.4.2

Klicka med Windows Control i Mouse Emulation-läge

Välj vilken typ av musklick du vill använda i rullistan Knapp i Mouse Emulation-menyn.
Högerklick simulerar ett klick med höger musknapp.
Vänsterklick simulerar ett klick med vänster musknapp.

4.2.4.3

Förstora med Windows Control i Mouse Emulation-läge

Om du vill använda förstoringsglaset väljer du förstoringsglasikonen,

, på Mouse Emulation-menyn.

Så här klickar du med förstoringsglaset:
1.

Välj förstoringsglaset.

2.

Välj övriga alternativ som vanligt. Alternativen kommer att ändras enligt valt förstoringsläge.
Högerklickszoom
Vänsterklickszoom

4.2.4.4

Välja funktioner för Mouse Emulation

Du kan ställa in olika klickfunktioner:
Muspekare
Ingen markörsförflyttning på skärmen
Enkelklicka
Dubbelklicka
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Dra och släpp

4.2.4.5

Pausa Windows Control i Mouse Emulation-läge

Om du vill pausa Windows Control väljer du pausikonen på menyn för Windows Control.
Pausa
Du kan även pausa Gaze Interaction genom att titta på (kring) Tobii-logotypen längst ned på Tobii PCEye Go, och sedan med hjälp av Gaze Interaction välja pausikonen som visas.
Mer information finns i 5.6.1 Systemmenyn Utanför Skärmen, sida 48

4.2.4.6

Scrolla med Windows Control i Mouse Emulation-läge

Scrollningsknappar visas automatiskt i det övre högra hörnet i alla fönster som kan scrollas uppåt och nedåt. Knapparna visas
endast i det fönster som är i fokus. Om du vill aktivera scrollningen väljer du ikonen
vill kan du använda ikonen

eller

. Om ikonerna visas när du inte

för att dölja dem.

När scrolläget är aktiverat visas en skuggad toning över det fönster som ska scrollas.

För att scrolla tittar du åt det håll du vill rulla.
För att växla mellan att scrolla åt vänster/höger och upp/ner väljer du ikonen

eller

för önskad riktning.

Scrollningsfunktionen kan inaktiveras i
Tobii Dynavox Gaze Interaction Inställningar > Windows Control > Mouse Emulation > Stäng av
scrollningsfunktionen.
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4.3

Pausa/återuppta Gaze Interaction

Det går att pausa/återuppta Gaze Interaction.

Figur 4.14 Områden för Systemmenyn Utanför Skärmen
Så här pausar du Gaze Interaction:
1.

Kontrollera att Pausa/återuppta är aktiverat för systemmenyn Utanför skärmen, se 5.6.1 Systemmenyn Utanför Skärmen, sida 48

2.

Titta på området där systemmenyn Utanför skärmen är konfigurerad att vara för din Tobii PCEye Go, se Figur 4.14 Områden för Systemmenyn Utanför Skärmen, sida 35
För mer information och hur man konfigurerar systemmenyn Utanför skärmen, se 5.6.1 Systemmenyn Utanför Skärmen,
sida 48.

3.

Använd Gaze Interaction för att välja pausikonen

som visas.

Om Mouse Emulation-menyn är placerad på samma sida som systemmenyn Utanför skärmen (för mer information,se
5.5.2.2 Mouse Emulation, sida 46) kanske inte Mouse Emulation-menyn fungerar överhuvudtaget.

4.4

Tobii PCEye Update Notifier

Tobii PCEye Update Notifier är ett program som meddelar dig när de senaste programvaruuppdateringarna för Tobii-programvaran är tillgängliga (automatiskt, regelbundet eller manuellt, vid en tidpunkt som du väljer) och hjälper dig att installera
uppdateringarna.
Tobii PCEye Update Notifier söker aktivt efter versionsuppdateringar för ditt program på Tobiis webbplatser.
För att din Tobii PCEye-enhet ska fungera som avsett rekommenderar vi starkt att du uppdaterar programvaran från
Tobii regelbundet.
Om en uppdatering identifieras visas följande Update Notifier-fönster:
De tillgängliga uppdateringarna visas i steg ett-fönstret i Update Notifier som en stor knapp med en grön bockmarkering på höger sida. Du ser även versionsnumret för aktuell programvara och versionsnumret för uppdateringen.
Om du väljer att inte hämta en eller flera tillgängliga uppdateringar kan du klicka på knappen för den uppdatering som du inte
önskar så omvandlas bockmarkeringen till ett rött "X".
Fortsätt på följande sätt:
•

Klicka på knappen Hämta för att hämta uppdateringarna till din enhet och gå vidare till steg två.
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•
•

I steg två klickar du på knappen Installera för att installera de valda uppdateringarna på enheten och fortsätter sedan till
steg tre.
I steg tre informeras du om att systemet har uppdaterats. Välj knappen Klart för att stänga Update Notifier.

Du kan också leta efter uppdateringar för Tobiis programvara och uppdatera manuellt med hjälp av Tobii PCEye Update Notifier.
Så här öppnar och aktiverar du Tobii PCEye Update Notifier manuellt (det här öppnar steg ett-fönstret som visas ovan och startar samma automatiska uppdateringsprocess):
•
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Gå till Startmeny > Alla program > Tobii > PCEye och välj ikonen för PCEye Update Notifier,
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5
5.1

Gaze Interaction Inställningar
Komma åt Gaze Interaction Settings

Gaze Interaction Settings är ett program för snabb och enkel åtkomst till styrfunktioner som trackstatus, kalibrering och vanliga inställningar.
Starta Gaze Interaction Settings för Windows 7 på något av följande sätt:
•

Gå till Startmeny > Alla program > Tobii Dynavox > Gaze Interaction > Tobii Dynavox Gaze Interaction
Settings.

•

Dubbelklicka på ikonen Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings,

•

, på skrivbordet (om det finns en genväg).
Högerklicka (håll fingret på ikonen för att högerklicka på pekskärmen) på ikonen Tobii Dynavox Gaze Interaction
Settings,

, i meddelandefältet, eller på genvägen,

, i meddelandefältet och välj sedan Inställningar.

Starta Gaze Interaction Settings för Windows 8.1 på något av följande sätt:
•

Gå till Startmenyn > Tobii Dynavox.

•

Dubbelklicka på ikonen Gaze Interaction Settings,
det (om det finns en genväg).

•

Högerklicka (håll fingret på ikonen för att högerklicka på pekskärmen) på ikonen Gaze Interaction Settings,
meddelandefältet och välj sedan Inställningar.

•

Via kommunikationsprogramvaran som är installerad på enheten.

, i meddelandefältet, eller på genvägen,

, på skrivbor-

,i

Klicka på det alternativ du vill ändra i listan till vänster i Gaze Interaction Settings. I fältet till höger visas de olika tillgängliga
alternativen.
Spara ändringarna genom att klicka på OK. Detta stänger även Gaze Interaction Settings.
Om du vill avbryta utan att spara ändringarna klickar du på Avbryt. Detta stänger även Gaze Interaction Settings.
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Spara ändringarna genom att klicka på Verkställ. Gaze Interaction Settings förblir öppen.

Där du ser denna ikon,

5.2

, finns en informationsruta med mer information om funktionen.

Kalibrering

Detta avsnitt beskriver hur man kalibrerar en person för att Gaze Interaction ska fungera optimalt med Tobii PCEye Go-enheten.

5.2.1

Starta kalibreringen

Kalibrering kan startas på något av följande sätt:
•

Öppna Gaze Interaction Settings > Gaze Interaction och välj sedan knappen Kalibrera..

•

Högerklicka (håll fingret på ikonen för att högerklicka på pekskärmen) på ikonen Gaze Interaction Settings,
meddelandeområdet och välj Kalibrera.

•

Via kommunikationsprogramvaran som är installerad på enheten.

5.2.2

,i

Avbryta kalibreringen

Kalibreringen kan avbrytas på något av följande sätt:
•
•
•
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Tryck på Esc.
Vänsterklicka på skärmen med en mus.
Peka på skärmen (på en enhet med pekskärm).
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5.2.3

Anpassa aktivt öga

Under vissa omständigheter eller funktionshinder kanske du endast har ett öga som fungerar bra med Gaze Interaction. I sådana
fall, och om du vet vilket öga som fungerar bäst, kan du välja vilket öga som ska registreras med Gaze Interaction.

Följ stegen nedan för att välja vilket öga du vill att ögonstyrningssystemet ska följa:
1.

Öppna Gaze Interaction Settings > Kalibrering.

2.

Markera kryssrutan Följ endast detta öga vid Gaze Interaction under vänster eller höger ögonkalibreringsruta.

5.2.4

Förbättra kalibreringspunkt(er)
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Efter kalibreringen vill du kanske förbättra en eller flera punkter.
Ett färgschema hjälper dig att förstå kalibreringskvaliteten.
Alla tre färgstatusar innebär att kalibreringen lyckats.

•

Om bakgrundsfärgen i kalibreringsresultatet är ljusrött är kalibreringen lyckad men av relativt låg kvalitet. Du kan förbättra
en eller flera punkter individuellt eller kalibrera om helt, för att uppnå bättre resultat för Gaze Interaction.
Om du förbättrar en eller flera av kalibreringspunkterna kan kalibreringen förbättras betydligt.

•
•

Om bakgrundsfärgen i kalibreringsresultatet är ljusgul är kalibreringen lyckad och av god kvalitet. Du kan uppnå bättre
resultat för Gaze Interaction genom att förbättra en eller flera punkter individuellt.
Om bakgrundsfärgen i kalibreringsresultatet är ljusgrön är kalibreringen lyckad och av hög kvalitet.
Observera att oavsett vilken kalibreringskvalitet som du har uppnått så kan du välja OK eller Verkställ och börja
använda Gaze Interaction. Det är precisionen och funktionaliteten för Gaze Interaction som påverkas av kalibreringskvaliteten. Försök att uppnå bästa möjliga kalibrering.
Kom ihåg! I slutändan är det den personliga upplevelsen som räknas!

Ju närmare linjerna i kalibreringspunkten befinner sig en punkt i mitten av kalibreringcirkeln, desto bättre är kalibreringen på den
punkten,

.Du kan välja vilka punkter som ska förbättras och bara kalibrera de punkterna igen.

För att förbättra en eller flera kalibreringspunkter ska du följa dessa steg:
1.

Öppna Gaze Interaction Settings > Kalibrering.

2.

Välj den punkt/de punkter du vill förbättra under Kalibreringsresultat.

3.

Om du väljer knappen Förbättra punkt(er) startar en kalibrering av den/de valda punkten/punkterna.

5.2.5

Ta bort kalibreringspunkt(er)

Om en kalibreringspunkt genomgående är dålig efter kalibrering (linjerna är utspridda överallt och utanför kalibreringscirkeln)
kan du ta bort punkten helt från kalibreringen. Detta kan förbättra kalibreringen för andra punkter. Observera att om du tar bort
en punkt så blir det området på skärmen okalibrerat och Gaze Interaction fungerar inte korrekt här.
För att ta bort en eller flera kalibreringspunkter ska du följa dessa steg:
1.

Öppna Gaze Interaction Settings > Kalibrering.

2.

Välj den punkt/de punkter du vill ta bort under Kalibreringsresultat.

3.

Välj knappen Ta bort punkt(er).
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5.2.6

Anpassa kalibreringen

Om du vill anpassa kalibreringen följer du dessa steg:
1.

Öppna Gaze Interaction Settings > Kalibrering.

2.

Klicka på knappen Inställningar....

Allmänt
3.

Välj kalibreringsbakgrund genom att välja knappen Bakgrundsfärg och önskad färg.

4.

Ange med hur många punkter du vill kalibrera (två, fem eller nio) i rullistan Kalibreringspunkter. Ju fler punkter du väljer, desto mer exakt blir kalibreringen.

5.

Ange om du vill ha ljudåterkoppling eller inte i rullistan Ljudåterkoppling.

Stimulus
6.

Välj stimulustyp i rullistan Stimulustyp. Det finns tre olika stimulustyper som kan anpassas på olika sätt:
•

•

•

7.

Punkt:
–

Välj färg på punkten genom att välja knappen Stimulusfärg.

–

Välj punktstorlek i rullistan Stimulusstorlek.

–

Välj punkthastighet i rullistan Stimulushastighet.

Bild:
–

Välj primär stimulus genom att välja Bläddra och välja en bild.

–

Välj sekundär stimulus genom att välja Bläddra och välja en bild.

–

Välj bildstorlek i rullistan Stimulusstorlek.

–

Välj bildhastighet i rullistan Stimulushastighet.

Video
–

Välj primär stimulus genom att välja Bläddra och välja ett filmklipp.

–

Välj filmstorlek i rullistan Stimulusstorlek.

–

Välj filmhastighet i rullistan Stimulushastighet.

Markera kryssrutan Animera stimuli om du vill att valda stimuli ska vara animerade (och inte statiska).
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8.

Om du vill styra kalibreringen, d.v.s. själv bestämma när kalibreringsstimuli ska flyttas, med ett tangentbord markerar du
kryssrutan Flytta med tangentbord.
•

Med Flytta med tangentbord använder du tangenten ”S” för att flytta kalibreringsstimuli och om du vill avbryta kalibreringen använder du tangenten ”Esc”, vänster musknapp eller pekar på pekskärmen. När du använder bild- eller
videokalibrering använder du tangenten ”T” för att växla mellan primära och sekundära stimulusbilder.
För att komma tillbaka från undermenyerna väljer du pilarna i de gråmarkerade områdena.

5.2.7

Anpassa kalibreringsområdet

Anpassning av kalibreringsområdet kan vara praktiskt om du har upptäckt att användaren inte kan komma åt vissa delar av skärmen med hjälp av Gaze Interaction. Genom att anpassa storleken på kalibreringsområdet för att på så sätt utelämna de område
som användaren inte kommer åt, kan kalibreringen förbättras generellt.
Om du vill anpassa kalibreringsområdet följer du stegen nedan.
1.

Öppna Tobii DynavoxGaze Interaction Settings > Kalibrering.

2.

Klicka på knappen Inställningar....

3.

Välj kalibreringsområdet knappen Ändra....
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4.

Ett blått halvtransparent fält visas på skrivbordet. Du kan flytta och ändra storlek på det blåa fältet så att det passar det
kalibreringsområde du vill använda.

5.3

Interaktion

Följ dessa steg för att anpassa interaktionsmetod och visuell återkoppling för Gaze Interaction:
1.

Öppna Gaze Interaction Settings > Interaktion.

Omfång
Om olika inställningar behövs för olika Gaze Interaction-applikationer, kan du anpassa detta här.
2.

Välj vad interaktionsinställningarna ska avse:
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•
•

Markera Standardinställningar för den aktiva användarprofilen om du vill tillämpa de nya inställningarna på
hela användarprofilen och inte bara på en viss applikation.
Markera Applikationsspecifika inställningar för den aktiva användarprofilen om du vill tillämpa de nya inställningarna på en specifik applikation för en användarprofil. Välj sedan applikation i rullistan Applikation.

Metod
3.

Välj aktiveringsmetod i rullistan Aktiveringsmetod. Det finns tre olika metoder med olika aktiveringstider:
•
•
•

Fokusering. Du justerar fokuseringstiden genom att flytta reglaget Fokuseringstid.
Kontakt. Du justerar minimitiden för ett klick och minimitiden mellan klick genom att flytta respektive reglage.
Blinkning. Du justerar den kortaste och den längsta tiden för en blinkning genom att flytta respektive reglage.

Visuell återkoppling
4.

Välj symbol för visuell återkoppling i rullistan Återkopplingstyp.

5.

Välj färg på återkopplingssymbolen i rullistan Återkopplingsfärg.

6.

Ange punktstorlek och ogenomskinlighet för återkopplingssymbolen genom att flytta respektive reglage.

7.

Markera kryssrutan Visa synlig kontur runt aktiverat område så visas en streckad linje runt det aktiverade området
varje gång du gör ett val med Gaze Interaction

8.

Välj Simulera aktivering om du vill se hur aktiveringsmetoden visas på skärmen. Exemplet visas ovanför knappen Simulera aktivering.

5.4

5.4.1

Användarprofil

Skapa en ny profil

Om du använder olika profiler kan du spara flera personers kalibreringar och återkopplingsinställningar på en och samma enhet.
En person kan också vilja spara flera olika profiler för sig själv om han/hon exempelvis ibland bär glasögon eller använder enheten på flera olika sätt.
Så här skapar du en ny profil:
1.

Öppna Gaze Interaction Settings och välj Användarprofiler.

2.

Ange ett nytt namn i fältet Profilnamn.
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3.

Välj en befintlig profil i rullistan Utgå från profilen. Den nya profilen kommer att ha samma inställningar som den valda
profilen. Observera att om inga profiler har skapats tidigare är det enda alternativet i rullistan Default-profilen.

4.

Spara den nya profilen genom att klicka på Skapa. Den nya profilen sparas direkt när du väljer Skapa.

5.4.2

Välja aktiv användarprofil

Så här väljer du aktiv användarprofil:
1.

Öppna Gaze Interaction Settings.

2.

Välj en användarprofil i rullistan Aktiv användarprofil.

3.

Välj Verkställ

5.4.3

Radera en profil

Så här raderar du en profil:
1.

Öppna Gaze Interaction Settings > Användarprofiler.

2.

Välj en profil i rullistan Radera profil.

3.

Radera den valda profilen genom att klicka på Radera. Profilen tas bort direkt när du väljer Radera. Observera att standardprofilen inte kan raderas.
Den aktiva användaren kan inte raderas.

5.5

Windows Control

Med Windows Control kan du komma åt skrivbordet och alla applikationer på din Windows-dator med Gaze Interaction.

5.5.1

Autostarta

Så här aktiverar du Windows Control automatiskt varje gång enheten startar:
•

Markera kryssrutan Starta Windows Control automatiskt vid uppstart.

Gör så här för att inaktivera Windows Control automatiskt när enheten startar:
•

5.5.2

Avmarkera kryssrutan Starta Windows Control automatiskt vid uppstart.

Windows Control-typ

Välj vilken typ av Windows Control du vill använda:
•
•

Gaze Selection — Välj alternativknappen Gaze Selection. Mer information om att använda Gaze Selection finns i 4.2.3
Använda Gaze Selection, sida 17
Mouse Emulation — Markera alternativknappen för Mouse Emulation. Mer information om att använda Mouse Emulation
finns i 4.2.4 Använda Mouse Emulation, sida 32
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5.5.2.1

Gaze Selection

Du hittar inställningarna för Gaze Selection i aktivitetsfältet, som dockas på skärmen när Gaze Selection Windows
för att välja den. Detta öppnar Gaze Selection-inställningControl körs. Fokusera blicken på inställningsikonen
arna. Mer information om Gaze Selection-inställningarna finns i 6 Inställningar för Gaze Selection, sida 50

5.5.2.2
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5 Gaze Interaction Inställningar

Tobii PCEye Go Bruksanvisning v.2.8 - sv-SE

5.5.2.2.1

Mushastighet

Du ändrar muspekarens hastighet genom att flytta reglaget Mushastighet. Flytta reglaget åt höger om du vill öka hastigheten
och åt vänster om du vill minska den.
5.5.2.2.2

Förstoringsglasets storlek och zoom

Du ändrar förstoringsglasets storlek genom att flytta reglaget Förstoringsglasets storlek. Flytta reglaget åt höger om du vill
öka storleken och åt vänster om du vill minska den.
Du ändrar zoomfaktor genom att flytta reglaget Zoomfaktor. Flytta reglaget åt höger om du vill öka zoomfaktorn och åt vänster
om du vill minska den.
5.5.2.2.3

Växla automatiskt från höger- till vänsterklick

Markera den här kryssrutan om du vill att läget Windows Control Mouse Emulation automatiskt ska byta tillbaka till vänsterklick
med musen,
5.5.2.2.4

, efter att ett högerklick,

, har valts och utförts.

Stäng av blädderfunktionen

Markera kryssrutan Stäng av den automatiska blädderfunktionen om du inte vill att rullning med Gaze Interaction ska vara
aktiv.
5.5.2.2.5

Egna markörer

Egna markörer är en funktion som omvandlar den vanliga Mouse Emulation till ett antal olika markörer när du använder Windows-kontroll i Mouse Emulation-läge.
De olika markörerna representerar visuellt de typer av "musklick" för Gaze Interaction som du har valt från Mouse Emulation-menyn (för definitioner av symbolerna i Mouse Emulation-menyn, se 4.2.4.2 Klicka med Windows Control i Mouse Emulation-läge,
sida 33, 4.2.4.3 Förstora med Windows Control i Mouse Emulation-läge, sida 33 och 4.2.4.4 Välja funktioner för Mouse Emulation, sida 33).
eller

+

= markörstyp

(flytta markör, klicka inte)

+

= markörstyp

(enkel vänsterklickning)

+

= markörstyp

(enkel högerklickning)

+

= markörstyp

(dubbel vänsterklickning)

+

= markörstyp

(dubbel högerklickning)

eller

+

= markörstyper

eller

+

= markörstyp

(dra) och

(släpp)

(ingen förflyttning)

Markera kryssrutan Egna markörer för att aktivera egna markörer för Windows-kontroll i Mouse Emulation-läge.
5.5.2.2.6

Dölj meny

Markera kryssrutan Dölj meny om du vill att Mouse Emulation-menyn ska vara dold vid användning.
(F2)-knappen på
tangentbordet kan också användas för att omedelbart visa/dölja Mouse Emulation-menyn vid användning.
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5.6

5.6.1

Systeminställningar

Systemmenyn Utanför Skärmen

Markera rullgardinsmenyn Placering för att justera var någonstans på skärmen Systemmenyn Utanför Skärmen visas.
Systemmenyn Utanför Skärmen kan ställas in på att visas:
•
•
•
•
•

Längst ned (standard)
Överst
Till vänster
Till höger
Inte alls
Ställ in Systemmenyn Utanför Skärmen på Inte alls för att inaktivera menyn.

Figur 5.1 Områden för Systemmenyn Utanför Skärmen

5.6.2

Positioneringsguide

Så här aktiverar du positioneringsguiden:
1.
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2.

Markera kryssrutan Aktivera positioneringsguide.

Så här inaktiverar du positioneringsguiden:
1.

Öppna Gaze Interaction Settings > Systeminställningar.

2.

Avmarkera kryssrutan Aktivera positioneringsguide.

Mer information om positioneringsguiden finns i 4.1.3 Positioneringsguide

5.7

Systeminformation

Så här visar du enhetsversion och modellnummer:
Öppna Gaze Interaction Settings > Systeminformation.
Vänligen ha denna information tillgänglig om du får problem med enheten och behöver kontakta kundtjänst.
Om du klickar på Kopiera information kan du klistra in informationen i ett dokument (till exempel i Anteckningar eller WordPad) eller direkt i ett e-postmeddelande.

5.7.1

Uppgradera ögonstyrningssystemets firmware

Om det finns ny firmware till ögonstyrningsmodulen går det att välja knappen Uppgradera.
Välj Uppgradera för att börja uppgradera ögonstyrningssystemets firmware.
När det går att uppgradera ögonstyrningssystemets firmware visas ett popup-meddelande när du startar
Tobii Dynavox Gaze Interaction Settings.
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6

Inställningar för Gaze Selection

Dialogfönstret Inställningar för Gaze Selection styrs med Gaze Interaction. Här kan användaren göra alla inställningar utan att
använda varken tangentbord eller mus.

6.1

Fliken Allmänna inställningar

Urval
•
•

Blick – Välj Blick om du vill använda ögonfokuseringspunkten för att aktivera zoomfunktionen som avslutas med att den
önskade uppgiften utförs.
Kontakt – Välj Kontakt om du vill använda en kontakt för att aktivera zoomfunktionen som avslutas med att den önskade
uppgiften utförs.

Fininställningsreglage
Precisionen hos zoomfunktionen kan ställas i 8 olika nivåer – flytta bara blicken till önskad position för att ändra inställningen.
Genom att ändra precisionen anpassas hur djupt zoomfunktionen zoomar in innan uppgiften utförs. Ju längre till höger på skalan,
desto mer zoomar funktionen in.
Om precisionen är inställd på noll sker ingen zoomning. Med Primärt val är det ett omedelbart klick. Med Sekundärt
val är det fortfarande en zoomning.
Hastighet
Hastigheten hos zoomfunktionen kan ställas i 8 olika nivåer – flytta bara blicken till önskad position för att ändra inställningen.
Genom att ändra hastigheten påverkas hur snabbt zoomfunktionen arbetar innan uppgiften utförs. Ju längre ut till höger på skalan, desto snabbare arbetar zoomfunktionen.
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6.2

Fliken Tangentbordsinställningar

Språk
Tangentbordslayout för valt språk visas. Välj knappen Ändra för att byta till tangentbordslayout för ett annat språk. Du kan välja
mellan tangentbordslayouter för flera olika språk.
Ordprediktion
•
•

På – Välj På för att aktivera ordprediktion när Gaze-tangentbordet används. (Standard)
Av – Välj Av för att inaktivera ordprediktion när Gaze-tangentbordet används.

Storlek
•
•

Litet – Välj Litet för att använda ett litet Gaze-tangentbord som täcker mindre än halva skärmen, se Figur 6.1 Litet tangentbord (standard), sida 51.
Stort – Välj Stort för att använda ett stort Gaze-tangentbord som täcker halva skärmen, se Figur 6.2 Stort tangentbord,
sida 52.

Figur 6.1 Litet tangentbord (standard)
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Figur 6.2 Stort tangentbord
Ljudåterkoppling
•
•

På – Välj På för att aktivera ljudåterkoppling när en knapp väljs på Gaze-tangentbordet.
Av – Välj Av för att inaktivera ljudåterkoppling när en knapp väljs på Gaze-tangentbordet.

Gaze-skrivhastighet
Gaze-skrivhastigheten kan ställas i 8 olika nivåer – flytta bara blicken till önskad position för att ändra inställningen. Genom att
ändra Gaze-skrivhastigheten justerar du hur länge användaren måste fixera blicken på en knapp innan uppgiften utförs. För att
välja en lägre Gaze-skrivhastighet går du åt vänster på skalan. Öka skrivhastigheten genom att gå åt höger på skalan.
För att avsluta, välj OK för att spara eller Avbryt för att ångra ändringarna.

6.3

Fliken Inställningar för Aktivitetsfältet

Välj vilka funktioner som ska användas på aktivitetsfältet. Mer information om uppgifterna finns i 4.2.3.2 Funktionsknappar, sida
19.
Tänk på att ju fler funktioner som används på aktivitetsfältet, desto svårare kan de vara att välja på mindre skärmar.

Sätt kryssrutan På/Av till På för varje funktion som du vill använda på aktivitetsfältet.
Sätt kryssrutan På/Av till Av för att inaktivera dess användning och synlighet på aktivitetsfältet.

6.3.1

Maximera Vänsterklicka/tryck

Uppgiften Vänsterklicka/trycks aktiva område på Aktivitetsfältet kan bli mycket större genom att aktivera Maximera Vänsterklicka/tryck, vilket gör det mycket enklare att välja uppgiften Vänsterklicka/tryck.
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Använd funktionen Maximera Vänsterklicka/tryck för att expandera och tydliggöra uppgiften Vänsterklicka/tryck på Aktivitetsfältet. Om den är inställd till Av kommer alla valda uppgifter att fördelas jämnt längs Aktivitetsfältet. Om den är inställd till På
kommer alla uppgifter förutom Vänsterklicka/tryck behålla sina mindre originalstorlekar och uppgiften Vänsterklicka/tryck fyller ut
den återstående platsen på Aktivitetsfältet.
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7
7.1
7.1.1

Skötsel
Temperatur och luftfuktighet
Allmän användning

Tobii PCEye Go bör förvaras i en torr miljö i rumstemperatur. Rekommenderat temperaturområde och luftfuktighetsvärde för enheten är följande:
•
•

7.1.2

Temperatur: 0℃ till 40℃
Luftfuktighet: Max 70 % (ingen kondens på enheten)

Transport och lagring

Vid transport och lagring är rekommenderat temperaturområde och luftfuktighetsvärde för enheten följande:
•
•

Temperatur: -40℃ till 70℃
Luftfuktighet: 20 % till 70 % (ingen kondens på enheten)

Tobii PCEye Go är varken vattentät eller vattentålig. Enheten bör inte förvaras under mycket fuktiga eller på annat sätt våta förhållanden. Doppa inte enheten i vatten eller i någon annan vätska. Se till att inte spilla vätska på enheten.

7.2

Rengöring

Innan du rengör Tobii PCEye Go-enheten ska du stänga av datorn som den är monterad på och dra ur alla kablar. Använd en
mjuk, lätt fuktad och luddfri trasa. Se till att ingen fukt tränger in i öppningarna på enheten. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, aerosolspray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel för att rengöra enheten.
Vi rekommenderar att enheten rengörs regelbundet.

7.3

Transportera Tobii PCEye Go

Dra ur USB-sladden och använd resefodralet. Tobii PCEye Go är relativt skör och filtret kan repas om det inte skyddas, så se till
att vidta åtgärder för att skydda enheten när den ska transporteras och packas
När du transporterar enheten för reparation, under resor eller när den ska skickas ska originalfodralet och -emballaget
användas.
När Tobii PCEye Go är monterad på en skärm/laptop ska du inte bära de anslutna enheterna genom att endast hålla i
Tobii PCEye Go. Tobii PCEye Go klarar inte av den vikten och enheterna kan tappas i marken och gå sönder, eller välta på grund av felbalanserad vikt och därmed skada båda permanent. Tobii Technology är inte ansvarigt för sådana
skador.

7.4

Kassera Tobii PCEye Go

Släng inte Tobii PCEye Go bland vanligt hushålls- eller kontorsavfall. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av elektrisk eller
elektronisk utrustning.
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Bilaga A
A1

Support och garanti

Kundtjänst

Om du behöver hjälp kan du kontakta din lokala återförsäljare eller Tobiis kundtjänst. För att du ska få hjälp så snabbt som
möjligt bör du se till att ha din Tobii PCEye Go-enhet tillgänglig samt, om möjligt, en Internetanslutning. Du ska också kunna
uppge enhetens serienummer. Detta kan du hitta på enhetens baksida eller i Tobii Gaze Interaction Settings, se 5.7
Systeminformation, sida 49
Ytterligare produktinformation och andra supportresurser finns på Tobiis hemsida www.tobii.com.

A2

Garanti

Läs Manufacturer’s Warranty som ingår i förpackningen.
Läs denna användarmanualen noggrant innan du använder enheten. Garantin är bara giltig om enheten används i enlighet med
användarhandboken. Om du demonterar Tobii PCEye Go-enheten upphör garantin att gälla.
Behåll originalförpackningen till Tobii PCEye Go.
Om enheten behöver returneras till Tobii Dynavox för garantirelaterade ärenden eller reparation, ska den skickas i
originalförpackningen (eller liknande).
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Bilaga B

Information om
överensstämmelse

Alla Tobii PCEye Go är CE-märkta, vilket visar på överensstämmelse med de grundläggande hälso- och
säkerhetskrav som fastställts i EU-direktiven.

B1

FCC-deklaration

Denna enhet uppfyller kraven enligt Del 15 av FCC-reglerna. Driften gäller med förbehåll för nedanstående två villkor: (1) denna
enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste klara eventuella störningar, inklusive störningar som kan
leda till oönskade effekter på driften.
Ändringar som inte uttryckligen godkänts av Tobii Dynavox kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen
enligt FCC-reglerna.
Den här produkten har testats och konstaterats uppfylla kraven för digitala enheter av klass B enligt del 15 av FCC-reglerna.
Dessa krav är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmet. Denna utrustning genererar,
använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, orsaka
skadliga störningar på radiokommunikation.
Det finns emellertid inga garantier för att störningar inte kan uppstå i en viss installation. Om utrustningen visar sig orsaka
skadliga störningar på radio- eller tv-mottagningen, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på igen,
ombeds användaren att försöka eliminera störningarna genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:
•
•
•
•

B2

Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett vägguttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
Vänd dig till återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för assistans.

Deklaration från Industry Canada

Denna digitala Klass B-apparat uppfyller kraven enligt den kanadensiska standarden ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

B3

CE-deklaration

Tobii PCEye Go-enheten uppfyller följande direktiv:
•
•
•
•
•

B4

93/42/EEC (MDD) - Medical Device Directive
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

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Tobii PCEye Go har testats och godkänts enligt det Medicintekniska direktivet (MDD) 93/42/EEG. För sådan här medicinsk
elektrisk utrustning måste speciella föreskrifter uppfyllas avseende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), och den måste därför
installeras och användas enligt informationen i den här användarhandboken.
Användning av andra kablar och tillbehör än de som tillhandahålls och integreras i enheten kan påverka EMC-prestanda.
För att upprätthålla reglerna för elektromagnetisk kompatibilitet ska skärmen som Tobii PCEye Go är monterad på vara
kompatibel med den internationella säkerhetsstandarden för IT-utrustning, IEC 60950.
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B5

Standarder

Tobii PCEye Go uppfyller följande standarder:
•
•

IEC/EN 62471:2008, Photo Biological Safety of Lamps and Lamp Systems
EMC Emission: EN 61000-6-3:2007, Generic Emission standard for residential, commercial and light industry
environments

•
EMC Immunity: EN 61000-6-1:2007, Generic Emission standard for residential, commercial and light industry
environments
•

•
•

EN 55024:1998+A1+A2, Information technology equipment. Immunity characteristics. Limits and methods of
measurement
IEC 60950–1:2005, Safety of information technology equipment
FCC part 15, Class B
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Bilaga C

Tredjepartstillbehör

Användaren använder tredjepartsprodukter och -tillbehör på egen risk och all risk och allt ansvar för att dessa produkter
fungerar tillsammans med Tobii PCEye Go åligger tredjepartstillverkaren.
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Bilaga D

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer

Tobii PCEye Go
40 - 90 cm

Användaravstånd
Rörelsefrihet för
@ 70 cm
(Bredd × Höjd)

huvudeti
50 × 36 cm

Huvudrörelsehastighet
(optimal)

30 cm/s

Datahastighet

30 Hz

Noggrannhetii
Under ideala förhållanden

0,4° (Standardavv. 0,1°)

Med en huvudruta på 30 ×
20 × 20 cm

0,5° (Standardavv. 0,2°)

Skärmstorlek (16:9)

<22″

24″

27″

Avstånd (från skärmen)

45 - 85 cm
17,7 - 33,5 tum

55 - 85 cm
21,6 - 33,5 tum

65 - 85 cm
25,5 - 33,5 tum

27 × 23 — 52 × 44 cm
10,6 × 9,1 — 20,5 × 17,3
tum

35 × 28 — 52 × 44 cm
13,8 × 11 — 20,5 × 17,3
tum

43 × 33 — 52 × 44 cm
16,9 × 13 — 20,5 × 17,3
tum

40 cm
15,7 tum

30 cm
11,8 tum

20 cm
7,9 tum

Trackboxens storlek (bredd
× höjd)
Trackboxens djup
Precision (=sample to
sample noise)iii
Med en huvudruta på 30 ×
20 × 20 cm, utan filter, på
mänskliga ögon
Montering
Strömförsörjningsenhet
Enhetens vikt

0,4° (Standardavv. 0,1°)

Magnetiska monteringsplattor
Single USB 2.0
200 g
7,1 uns

Enhetens mått (Längd ×
Höjd × Djup)
Fungerar med
(operativsystem)
Systemkrav

184 × 28 × 23 mm
-Windows Vista (SP2), Windows 7, Window 8, Windows 8.1 eller Windows 10
CPU: 1 GHz, 2 kärnor
RAM: 2 GB
GPU: 60 MB video-RAM, Pixel Shader version 2.0 eller högre

i.

Rörelsefrihet för huvudet beskriver den volym framför ögonstyrningssystemet som användaren måste ha minst ett öga inom. Siffrorna anges parallellt/
vinkelrätt mot skärmytan, förutsatt att ögonstyrningssystemet har en vinkel på 20 grader mot skärmen.

ii.

Noggrannhet beskriver det genomsnittliga vinkelavståndet från den aktuella blickpunkten till den som mäts av ögonstyrningssystemet.
Noggrannhet under ideala förhållanden mäts med användaren placerad i mitten av ögonstyrningssystemets spårruta, med huvudet lutandes mot ett
hakstöd och belysningen på skärmen och i rummet konstant vid 300 lux.
Noggrannhet över huvudrutan mäts med användaren efter kalibreringen systematiskt placerats vid olika positioner från mitten av huvudrutan till ± 15
cm horisontellt, ± 10 cm vertikalt och ± 10 cm avstånd.
Noggrannhet vid varierande bakgrundsbelysning mäts med användarens huvud lutandes mot ett hakstöd och efter att kalibreringen modifierat
bakgrundsbelysningen från 1 till 1 000 lux.
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iii.

Precision beskriver punkt-till-punkt-variationen mellan enskilda blickprov (angivet med binokulär data i detta fall, dvs båda ögonen, och mätt på
artificiella ögon). Precision med Stampe-filter är med brusreduceringsalgoritmen ur Stampefas 2 applicerad på rådatan (Stampe , Behavior Research
Methods, Instruments & Computers 1993, 25 (2), 137-142).
Precision utan filter baseras på rådata, utan någon brusreducerande filter, antingen innanför eller utanför ögonstyrningssystemet.
Precision under ideala förhållanden mäts med användaren placerad i mitten av ögonstyrningssystemets spårruta, med huvudet lutandes mot ett
hakstöd och belysningen på skärmen och i rummet konstant vid 300 lux.
Precision över huvudrutan mäts med användaren efter kalibreringen systematiskt placerats vid olika positioner från mitten av huvudrutan till ± 15 cm
horisontellt, ± 10 cm vertikalt och ± 10 cm avstånd.
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Copyright ©Tobii AB (publ). Bilder och specifikationer överensstämmer inte nödvändigtvis med de produkter och tjänster som erbjuds på alla marknader. De tekniska specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken tillhör sina
respektive ägare.

Support för din Tobii Dynavox-enhet
Få hjälp online
Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.
TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakta din försäljningsrepresentant eller återförsäljare
Kontakta din försäljningsrepresentant på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst
lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact

