
PCEye 5
دليل بدء االستخدام

التعرف على جهازك

البرنامج

عالمات التركيب

قطع المغناطيس المستخدمة للتركيب

Eye Tracker

USB موصل

يتضمن جهاز PCEye 5 برنامج TD Control. إذا اشتريت حزمة Magic EyeFx، ُيرجى االطالع على 
بطاقة الترخيص لمزيد من المعلومات.

نحن هنا للمساعدة
مركز التعلم

:Tobii Dynavox مركز تعلم  
learn.tobiidynavox.com

الدعم اإلضافي
http://qrco.de/TDFB :المستخدمون

اتصل بـ Tobii Dynavox للحصول على 
ممثل دعم فني.

#12008592 Tobii Dynavox PCEye Getting Started Guide v.1.3 - ar-SA

تتوفر موارد إضافية لجهاز 
PCEye 5 هنا:

qrco.de/PCEyeHelp مواد التدريب
http://qrco.de/PCEyeManual :دليل المستخدم

  https://qrco.de/TDCmanual : TD Control دليل

  https://qrco.de/C5Cards: Communicator 5 بطاقات تدريب

  https://qrco.de/TDSnapCards: TD Snap Core First بطاقات تدريب

  https://qrco.de/TextCards: TD Snap Text بطاقات تدريب

ما محتويات العبوة؟

وثيقة السالمة واالمتثال

حقيبة الحمل

USB-C محول USB-C إلى 

PCEye 5

دليل بدء االستخدام

لوحة التركيب

أدوات إعداد لوحة التركيب
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سيمنحك TD Control عند استعماله مع جهاز PCEye 5 إمكانية الوصول إلى وظائف الفأرة ولوحة المفاتيح. 
عند فتح TD Control ألول مرة، سيوفر دليل البدء السريع نظرة عامة على مختلف العمليات.

.)Information( "يمكنك العودة إلى دليل البدء السريع باختيار زر "المعلومات

اختر "إخفاء الشاشة" )Hide Guide( للخروج.

استكشاف خاصية األثر
سيوفر "األثر" )Trade( إشارة إلى الموضع الذي تنظر فيه على الشاشة. عند 

تثبيت النظر على عنصر ما، سيظهر زر "المفعل" )Activator(. بالتثبيت على زر 
.)Interactions Menu( "المفعل" تفتح "قائمة األفعال"

استكشاف قائمة األفعال
تتيح "قائمة األفعال" استعمال وظائف لوحة المفاتيح والفأرة األساسية.

لوصف مفصل لكل وظيفة، ُيرجى االطالع على دليل المستخدم.

استكشاف قائمة خارج الشاشة
تتيح لك "قائمة خارج الشاشة" )Off-Screen Menu( استعمال 

 )Settings( "و"اإلعدادات )Continuous Click( "النقر المستمر"
  .)Pause( "و"اإليقاف المؤقت

 ، )More( "إلعادة الضبط، ادخل على "قائمة خارج الشاشة"، واختر "المزيد
.)Quick Calibrate( "ثم اختر "الضبط السريع

وأنت تستكشف TD Control، تستطيع إعادة الضبط إذا لم تجد 
الدقة األمثل. 

TD Control نصائح مفيدة الستخدام
استخدم زر »اإليقاف المؤقت« عندما تحتاج إلى إراحة عينيك. 	

ال يلزم وضع العنصر المطلوب بالضبط في وسط األثر. 	

استخدم تدقيق الهدف لزيادة الدقة. 	

عند استخدام خاصية التنقل، كلما نظرت عيناك بعيدا عن إيقونة التنقل، زادت  	
سرعة التنقل. يكون التنقل ألعلى وألسفل ومن ناحية لألخرى.

	  .)Keyboard( »للكتابة في خانات النصوص، ضع األثر في خانة النص، ثم اختر »لوحة المفاتيح 
ال يلزم النقر بزر الفأرة األيسر.

اإلعداد

 TD Control بدء استخدام برنامج

أكمل الخطوات الثالث الواردة في هذا الدليل لتنزيل البرنامج المطلوب وتركيب جهاز PCEye 5 في 
حاسوب. يوفر تنزيل البرنامج أوالً إرشادات على الشاشة وشرًحا لخطوات اإلعداد واالستخدام.

يمكنك استخدام PCEye 5 على حاسوب محمول أو حاسوب مكتبي.

اإليقاف المؤقت

تدقيق الهدف

الهدف المختار

PCEye 5 الخطوة 1: تنزيل برنامج
.5 PCEye ل برنامج افتح صفحة https://qrco.de/PCEyeCC ونزِّ

الخطوة 2: تركيب PCEye 5 والضبط

إذا كنت تستخدم PCEye 5 مع حامل PCEye 5 االختياري، فتجاوز هذه الخطوة واطلع على 
اإلرشادات المرفقة لمعلومات مفصلة.

اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. ارجع إلى الدليل لمزيد من المعلومات عن البرنامج.

الخطوة 3: تشغيل البرنامج
إذا اشتريت إحدى حزم البرنامج أو تلقيت بطاقات ترخيص إضافية، فاتبع إرشادات التنزيل والتثبيت على كل بطاقة 

)انظر إلى اليمين(.

دليل البدء السريع
تعرف على قائمتك

)Scroll( التنقل

تدقيق الهدف لوحة المفاتيح

الهدف المختار

النقر بزر الفأرة األيسر

النقر المزدوج

النقر بزر الفأرة األيمن

النقر والجر

 التحويل
)Shift(

 التحكم
)Ctrl(

 التبديل
)Alt(

)Close Menu( إغالق القائمة

)Hide Guide( إخفاء الدليل

https://qrco.de/PCEyeCC

