
TD-beheer
Verbruikers Handlyding



Verbruikers Handlyding TD-beheer
Weergawe 1.1
03/2022
Alle regte voorgehou.
Copyright © Tobii AB (publ)

Geen deel van hierdie dokument mag gereproduseer word, in ’n inligtingherwinningstelsel gestoor word, of in enige vorm,
op enige manier (elektronies, fotokopiëring, opname of anders) oorgedra word sonder om vooraf skriftelike toestemming
van die uitgewer te kry nie.

Geëisde kopieregdekking sluit alle vorms en sake van materiaal waarop kopiereg gehou kan word en inligting wat deur
statutêre of regswette toegelaat word of hierna toegestaan word, insluitende sonder beperking, materiaal wat geskep word
uit die programme wat op die skerm vertoon word, soos skermbeelde, kieslyste, ens.

Die inligting wat in hierdie dokument bevat word, behoort aan Tobii Dynavox. Enige reproduksie, gedeeltelik of volledig,
sonder vooraf skriftelike magtiging deur Tobii Dynavox, is verbode.

Produkte waarna verwys word in hierdie dokument kan handelsmerke en/of geregistreerde handelsmerke van die
onderskeie eienaars wees. Die uitgewer en die skrywer maak geen aanspraak op hierdie handelsmerke nie.

Terwyl elke voorsorgmaatreël getref is in die voorbereiding van hierdie dokument, aanvaar die uitgewer en die skrywer
geen verantwoordelikheid vir foute of weglatings, of vir skade as gevolg van die gebruik van inligting wat in hierdie
dokument bevat word of uit die gebruik van programme en bronkode wat daarmee mag gepaard gaan nie. Onder geen
omstandighede sal die uitgewer en die skrywer aanspreeklik wees vir enige verlies van wins of vir enige ander
kommersiële skade wat veroorsaak word of wat na bewering direk of indirek deur hierdie dokument veroorsaak is nie.

Inhoud onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.

Gaan kyk asseblief na die Tobii Dynavox-webwerf
www.TobiiDynavox.com vir bygewerkte weergawes van hierdie dokument.

Kontakinligting

Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Swede
+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
VSA
+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
United Kingdom
+46 8 663 69 90

Tobii Electronics Technology Suzhou Co. Ltd
Room 401, Building 6, No. 5 Xing Han Street Suzhou
P.R.China 215021
+86 512 69362880

https://www.tobiidynavox.com


Inhoud Tabel
1 Meer omtrent TD Control .............................................................................................................. 6

1.1 Voorgenome gebruik .............................................................................................................6
1.2 Stelselvereistes ....................................................................................................................6

2 Eerste laai ..................................................................................................................................... 7
3 Oorsig van TD Control .................................................................................................................. 9

3.1 Die Trace..............................................................................................................................9
3.2 Die Interaction Menu ...........................................................................................................10
3.3 Vanskerm-kieslyste in TD Control ......................................................................................... 11

3.3.1 Die vanskerm-kieslys ...........................................................................................12
3.3.1.1 Die Voortdurende modus-vanskermkieslys........................................12

3.3.2 Die sleutelbord af-skermkieslys.............................................................................14
3.4 Die Dashboard....................................................................................................................15
3.5 Spoor status na-boks...........................................................................................................17
3.6 Geen oognaspoorder is verbind nie ......................................................................................17

4 Gebruik van TD Control .............................................................................................................. 18
4.1 Die aksies in die Interaction Menu ........................................................................................18

4.1.1 Hoe voer ek ’n aksie uit met TD Control? ...............................................................18
4.1.2 Hoe gebruik ek Rol in TD Control? ........................................................................18
4.1.3 Hoe voer ek ’n Regsklik in TD Control uit? ............................................................19
4.1.4 Hoe gebruik ek Klik en sleep in TD Control? .........................................................20
4.1.5 Hoe aktiveer ek die Sleutelbord in TD Control? .....................................................21

4.1.5.1 Sleutelbord .....................................................................................21
4.1.6 Hoe gebruik ek die Verstel teiken in TD Control?...................................................24
4.1.7 Hoe gebruik ek Dubbelklik in TD Control?.............................................................24
4.1.8 Hoe gebruik ek Linksklik in TD Control? ...............................................................24

4.2 Aksies in die vanskerm-kieslys .............................................................................................25
4.2.1 Hoe aktiveer ek Switcher in TD Control?...............................................................25
4.2.2 Hoe aktiveer ek die Paneelbord in TD Control? .....................................................25
4.2.3 Pouseer in TD Control ..........................................................................................26

4.2.3.1 Hoe pouseer ek die oognasporing in TD Control? ..............................26
4.2.3.2 Hoe kan ek sien of die oognasporing in TD Control gepouseer

is?..................................................................................................27
4.2.3.3 Hoe hervat ek die oognasporing in TD Control...................................27

4.2.4 Voortdurende modusse in TD Control ....................................................................27
4.2.4.1 Hoe voer ek ’n Voortdurende aksie in TD Control uit?.........................27
4.2.4.2 Hoe verander ek die Gekose voortdurende aksie in TD

Control? .........................................................................................28
4.2.4.3 Hoe staak ek die Gekose voortdurende aksie in TD Control?..............28

4.3 Die aksies op die Dashboard................................................................................................29
4.3.1 Hoe aktiveer ek die Dashboard in TD Control? .......................................................29
4.3.2 Hoe aktiveer ek ’n aksie vanaf die Dashboard in TD Control? ..................................30
4.3.3 Hoe kan ek vinnig ’n Kalibrasie in TD Control uitvoer? ...........................................30
4.3.4 Hoe laat ek my toestel Slaap met TD Control?........................................................31
4.3.5 Hoe kry ek toegang tot die Instellings in TD Control?.............................................31
4.3.6 Hoe kry ek toegang tot die Notablok in TD Control? ...............................................32

5 TD Control Instellings ................................................................................................................. 33
5.1 Aktivering ..........................................................................................................................33



5.1.1 Aktiveringsmetode ...............................................................................................34
5.1.1.1 Hoe verander ek die Aktiveringsmetode in TD Control........................34

5.1.2 Spoed .................................................................................................................34
5.1.2.1 Hoe kies ek die Fiksasietyd vir die Nasporing in TD Control ..............34
5.1.2.2 Hoe verander/stel ek die Stilstaantyd vir die knoppies in TD

Control? .........................................................................................35
5.1.3 Naspoor ..............................................................................................................35

5.1.3.1 Hoe verander/stel ek die Ondeursigtigheid vir die Nasporing in
TD Control? ....................................................................................35

5.1.4 Verstel teiken.......................................................................................................36
5.1.4.1 Hoe kan ek kies watter manier Verstel teiken sal werk in TD

Control? .........................................................................................36
5.1.4.2 Hoe kies ek die gedrag van die zoemvenster vir Klik en sleep in

TD Control? ....................................................................................36
5.2 Kalibrasie ..........................................................................................................................37

5.2.1 Hoe werk die Kalibrasieproses in TD Control?........................................................37
5.2.2 Hoe kies ek watter oog in TD Control nagespoor word? ..........................................38
5.2.3 Hoe kontroleer ek die posisionering van die gebruiker deur Track Status in TD

Control te gebruik?...............................................................................................38
5.2.4 Hoe Kalibreer ek ’n gebruiker in TD Control?.........................................................39
5.2.5 Hoe verander ek die vertoonopstelling vir my oognaspoorder in TD Control

verander?............................................................................................................40
5.3 Sleutelbord ........................................................................................................................40

5.3.1 Aktiveringsmetode ...............................................................................................40
5.3.1.1 Hoe verander ek die Aktiveringsmetode in TD Control?......................40

5.3.2 Knoppies.............................................................................................................41
5.3.2.1 Hoe verander/stel ek die Stilstaantyd vir die Sleutelbord in TD

Control? .........................................................................................41
5.3.2.2 Hoe kies ek die gedrag vir Aanpasbare stilstaanspoed in TD

Control? .........................................................................................41
5.3.3 Voorspelling ........................................................................................................42

5.3.3.1 Hoe kies ek die gedrag vir Voorspellings in TD Control? ...................42
5.3.3.2 Hoe verander/stel ek die Voorspellings-stilstaantyd in TD

Control? .........................................................................................42
5.3.4 Algemeen............................................................................................................43

5.3.4.1 Hoe verander/stel ek die sleutelbord Taal in TD Control? ...................43
5.3.4.2 Hoe laai ek ’n nuwe sleutelbordtaal af in TD Control?.........................43
5.3.4.3 Hoe kies ek die gedrag vir Tikklank-terugvoer in TD Control? .............44

5.4 Modus ...............................................................................................................................44
5.4.1 Voortdurende modus............................................................................................44

5.4.1.1 Hoe kies ek watter tipe Voortdurende modus om te gebruik in TD
Control? .........................................................................................44

5.4.1.2 Hoe aktiveer/deaktiveer ek Voortdurende modus Laaifunksie in
TD Control? ....................................................................................45

5.5 Algemeen ..........................................................................................................................46
5.5.1 Hoe kies ek die Toepassingtaal vir TD Control? ....................................................46
5.5.2 Hoe kan ek Versamel logs vir TD Control?............................................................46
5.5.3 Hoe kies ek om te Outoloop TD Control? ..............................................................47

5.6 Pasmaking .........................................................................................................................47
5.6.1 Hoe verwyder ek ’n aksie vanaf die Interaksie-kieslys in TD Control? .......................48
5.6.2 Hoe voeg ek ’n aksie by vanaf die Interaksie-kieslys in TD Control? .........................48

5.7 Toestel ..............................................................................................................................49



5.7.1 I-Series aanpasbare knoppies...............................................................................49
5.7.1.1 Hoe stel/verander ek die aksie vir die driehoekknoppie vir die I-

Series in TD Control? ......................................................................49
5.7.1.2 Hoe stel/verander ek die aksie vir die vierkantknoppie vir die I-

Series in TD Control? ......................................................................49
5.7.1.3 Hoe aktiveer/deaktiveer ek die volumeknoppies op die I-Series in

TD Control? ....................................................................................50
5.8 My rekening .......................................................................................................................50

5.8.1 Hoe skep ek ’n rekening vir My rekening in TD Control? ..........................................51
5.8.2 Hoe meld ek aan by My rekening in TD Control? ....................................................51

6 Switcher ...................................................................................................................................... 52
6.1 Hoe kry ek toegang tot Switcher in TD Control? .....................................................................52
6.2 Hoe wissel ek na ’n toepassing in Switcher ...........................................................................52
6.3 Hoe voeg ek ’n toepassing by Switcher? ...............................................................................52
6.4 Hoe verwyder ek ’n toepassing in Switcher?..........................................................................53



1 Meer omtrent TD Control
1.1 Voorgenome gebruik
Tobii Dynavox Oognasporingstegnologie het duisende individue gehelp met kommunikasie en mobiliteitsuitdagings om te
kommunikeer en meer onafhanklike lewens te lei. Maar wat van diegene wat die volgende stap wil neem en alles wil
gebruik wat hul rekenaar bied? TD Control Is ’n nuwe manier om met jou rekenaar te kommunikeer en te beheer met
behulp van oognasporing, en bied ’n meer intuïtiewe ervaring wat ultieme onafhanklikheid bied. Oognasporingstegnologie
bestaan al baie jare, maar wat TD Control anders maak, is dat dit nie net vir jou die vermoë gee om ’n rekenaar met jou oë
te beheer nie, maar dit oorweeg ook die mees intuïtiewe en logiese manier om dit te doen. Met hierdie innoverende
benadering, genaamd “Interaksie eerste”, kan jy jou rekenaar gemaklik en teen jou eie tempo gebruik, maar jy kan ook jou
gunsteling sagteware gebruik, insluitend blaai, e-pos en speletjies.

Met Interaksie Eerste kan die gebruiker die voorwerp kies waarmee hy wil kommunikeer voordat hy besluit wat hy wil
doen. Dit voel soos ’n meer natuurlike en intuïtiewe gedrag en sal help om die aantal mislukkings te verminder.

Neem volle beheer van jou rekenaar met slegs jou oë. Met ons sagteware, kan jy allerhande tipes muisaksies en vee-
aksies naboots en teks intik. Ons het ook slim kortpaaie bygevoeg om dit selfs makliker te maak om toegang te verkry tot
alle dele van Windows!

1.2 Stelselvereistes
Komponent Vereistes

Rekenaar en prosesseerder i5-4200U @ 1.60 GHz (4th gen i5 met twee kerns / 4
drade)

Geheue (RAM) 8 gigagreep (GG) RAM (aanbevole minimum).

Harde skyf 500 megagreep (MG) beskikbaar.

Bedryfstelsel Windows 10

.NET-weergawe 4.7.2

Oognaspoorder Tobii Dynavox I-Series I-13 & I-16 en Tobii Dynavox
PCEye 5

Bykomende vereistes en oorwegings Internetverbinding word aanbeveel vir die ontvang van
bywerkings.
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2 Eerste laai
Wanneer TD Control vir die eerste keer laap loop word, sal die gebruik deur die registrasieproses gaan. Die
registrasieproses bestaan uit die volgende:

1. Die Splash-skerm.
2. Die Welkom-aansig.
3. Die Volg Status-aansig (om te wys hoe die gebruiker voor die oognaspoorder geposisioneer is. (Vir meer inligting,

sien 3.5 Spoor status na-boks, bladsy 17).
4. Kalibrering-aansig (vir meer inligting, sien 5.2 Kalibrasie ).
5. Diensbepalings-aansig
6. Vinnige begin-gidsaansig

Wanneer jy die (Versteek gids)-knoppie in die Vinnige begin-gids kies, sal ’n boodskap in die middelste onderkant
van die skerm verskyn wat die gebruik sal inlig oor toegang tot die Dashboard.
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Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

Die -opwipper sal opwip totdat die gebruik die (Dashboard)-ikoon kies.

Die eerste keer wat die gebruiker die (Dashboard)-ikoon kies, sal die Vinnige begin-gids vir die Dashboard vertoon
word.

Kies die (Versteek gids)-knoppie in die Vinnige begin-gids om die Vinnige begin-gids te verlaat.
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3 Oorsig van TD Control
3.1 Die Trace
Die Nasporing volg die gebruiker se blik. Die Nasporing is minder ondeursigtig totdat die gebruiker die blik vasmaak, dan
word dit solied en die Aktiveerder wys. Die Aktiveerder sal altyd na die middel van die skerm wys, waar die Interaction
Menu geleë sal wees. Die area tussen die klein en die groot sirkels sluit op die posisie van die skerm waar die Nasporing
geleë is wanneer die gebruiker die blik vasmaak, en sal ’n skermskoot wys van die area binne die Nasporing in die
teikenarea van die Nasporing. Wanneer die gebruiker die Nasporing verlaat, sal dit die skermskoot vrystel en die
Nasporing sal teruggaan na die onaktiewe status. Die Nasporing werk op alle tipes agtergrond

Figuur 3.1 Die Aktiewe Nasporing

Tabel 3.1 Die Nasporing

Element Aksie Beskrywing

Die Nasporing Die Nasporing is wat die gebruiker terugvoer gee oor waar die gebruiker se blik op die
skerm is. Die Nasporing sal in die skerm rondbeweeg en die gebruiker se blik volg.
Wanneer die gebruiker die blik vir ’n gestelde tyd op die skerm fikseer, sal die
Aktiveerder verskyn.

Aktiveerder Maak die Interaction Menu oop. Vir meer inligting, kyk 3.2 Die Interaction Menu, bladsy
10.

Dashboard Maak die Dashboard oop. Vir meer inligting, kyk 3.4 Die Dashboard, bladsy 15.
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3.2 Die Interaction Menu

Die groot sirkel, met die kruishaar in die middel, in die middel van die Interaction Menu, is ’n ingezoemde skermskoot van
die teikenarea. Die kruishaar kan fyn ingestel word om presies by die gewenste punt binne die teikenarea te mik. In Tabel
3.2 Interaction Menu, bladsy 10, word alle aksies verduidelik wat in die Interaction Menu is.

Tabel 3.2 Interaction Menu

Ikoon Aksie Beskrywing

Rol Taak wat, as dit op ’n rolbare venster uitgevoer word, ’n blikbeheerde manier om die
bladsy te rol, aktiveer.

● Kyk na die rolbare area en hou jou blik.
Die Interaction Menu sal oopmaak.

● Kies die Rol-aksie.
● Kyk bo die rolanker om boontoe te rol.
● Kyk onder die rolanker om ondertoe te rol.
● Kyk links van die rolanker om links te rol.
● Kyk regs van die rolanker om regs te rol.
● Kyk na die Verlaat-knoppie wat aan die regterkant geleë is om die rolaksie te

verlaat.

Gebruik die Blik-roltaak om vertikaal te rol in moderne UI-toeps en die
Moderne UI Windows-beginskerm.

Hoe verder jy van die rolanker kyk, hoe vinniger sal dit rol.

Vir meer inligting, sien 4.1.2 Hoe gebruik ek Rol in TD Control?, bladsy 18

Regsklik Aksie wat ’n enkelregsklik uitvoer.

Vir meer inligting, sien 4.1.3 Hoe voer ek ’n Regsklik in TD Control uit?, bladsy 19

Klik en sleep Aksie om voorwerpe te skuif of areas te kies.

● Kyk na die voorwerp wat jy wil skuif.
● Kies die Klik & Hou-aksie.
● Kyk na die valposisie vir die voorwerp.
● Kies die Val-ikoon wat op die skerm verskyn wanneer jy jou blik op die valposisie

hou.
Vir meer inligting, sien 4.1.4 Hoe gebruik ek Klik en sleep in TD Control?, bladsy 20
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Ikoon Aksie Beskrywing

Sleutelbord Aksie wat ’n opskerm Kyk-geaktiveerde sleutelbord vir Kyk-tik oopmaak. Hierdie askie
plaas ook fokus op die plek waar die gebruiker die aksie uitvoer – wat beteken dat dit ’n
linkerklik maak en dan die sleutelbord oopmaak
Vir meer inligting, sien 4.1.5 Hoe aktiveer ek die Sleutelbord in TD Control?, bladsy
21.

Verstel teiken Aksie vir fyninstelling van die Interaksie-teiken op die skerm.

● Kyk na die posisie waar jy ’n aksie wil uitvoer om die Interaction Menu oop te
maak.

● Kyk na die Verstel teiken-aksie
● Stel die teikenarea fyn in deur die kruishaar in die teikenvenster met jou blik te

skuif om die presiese punt van keuse te plaas.
● Kies die aksie om uit te voer.
Vir meer inligting, sien 4.1.6 Hoe gebruik ek die Verstel teiken in TD Control?, bladsy
24

Dubbelklik Aksie wat 'n dubbellinksklik uitvoer.
Vir meer inligting, sien 4.1.7 Hoe gebruik ek Dubbelklik in TD Control?, bladsy 24

Linksklik Aksie wat ’n enkele linksklik uitvoer, of vir raakgebaseerde toestelle, die ekwivalent van
’n enkele vingertik.
Vir meer inligting, sien 4.1.8 Hoe gebruik ek Linksklik in TD Control?, bladsy 24

Hulp Aksie wat ’n hulpbladsy oopmaa.

Kanselleer Aksie wat die Interaction Menu kanselleer.

Tabel 3.3 Wysigersleutels

Ikoon Aksie Beskrywing

Shift Aksie wat die Shift-sleutelbordsleutel aan/af wissel.

Ctrl Aksie wat die Ctrl-sleutelbordsleutel aan/af wissel.

Alt Aksie wat die Alt-sleutelbordsleutel aan/af wissel.

3.3 Vanskerm-kieslyste in TD Control
Daar is ’n verskeie verskillende vanskerm-kieslyste deurgaans TD Control. Een ding wat hulle in gemeen het is dat al die
vanskerm-kieslyste kontekstueel gebaseer is.
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3.3.1 Die vanskerm-kieslys
Daar is een hoof vanskerm-kieslys in beheer, en daardie een word genoem en word verwys na as die Vanskerm-kieslys.
Die res van hulle het hul eie name.

Tabel 3.4 Die vanskerm-kieslys

Ikoon Aksie Beskrywing

Switcher Aksie wat Switcher oopmaak. Vir meer inligting, sien6 Switcher, bladsy 52

Dashboard Aksie wat die Dashboard oopmaak. Vir meer inligting, sien 3.4 Die Dashboard, bladsy 15.

Pouseer Aksie wat die interaksie pouseer totdat die Hervat Kyk-knoppie gekies word.

Voortdurende
modus

Aksie wat die Voortdurende modus-vanskermkieslys oopmaak. Vir meer inligting, sien
3.3.1.1 Die Voortdurende modus-vanskermkieslys, bladsy 12

3.3.1.1 Die Voortdurende modus-vanskermkieslys
Daar is twee (2) tipes Voortdurende modusse in TD Control.

● Vereenvoudig
● Gevorderde

Vir meer inligting oor die kies van Voortdurende modus, sien 5.4.1 Voortdurende modus, bladsy 44.
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3.3.1.1.1 Die Vereenvoudigde Voortdurende modus-vanskermkieslys

Tabel 3.5 Die Vereenvoudigde Voortdurende modus-vanskermkieslys

Ikoon Aksie Beskrywing

Hulp Aksie wat ’n hulpbladsy oopmaa.

Wys spoor Aksie wat die Nasporing op die skerm vertoon/versteek.

Linksklik Aksie wat ’n enkele linkerklik met elke fiksasie uitvoer. Vir meer inligting, sien linkerklik in
Tabel 3.2 Interaction Menu, bladsy 10

Pouseer Aksie wat die interaksie pouseer totdat die Hervat Kyk-knoppie gekies word.
Vir meer inligting, sien 4.2.3 Pouseer in TD Control.

Kanselleer Aksie wat die Voortdurende modus verlaat.
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3.3.1.1.2 Die Gevorderde Voortdurende modus-vanskermkieslys

Tabel 3.6 Die Gevorderde Voortdurende modus-vanskermkieslys

Ikoon Aksie Beskrywing

Hulp Aksie wat ’n hulpbladsy oopmaa.

Verstel teiken Aksie wat die Teiken verstel-funksie outomaties uitvoer vir elke seleksie. Vir meer inligting,
sien 4.1.6 Hoe gebruik ek die Verstel teiken in TD Control?, bladsy 24

Linksklik Aksie wat ’n enkellinkerklik met elke fiksasie uitvoer. Vir meer inligting, sien 4.1.8 Hoe
gebruik ek Linksklik in TD Control?, bladsy 24.

Klik en hou Aksie wat die Klik en hou-funkse met elke seleksie uitvoer. Vir meer inligting, sien 4.1.4
Hoe gebruik ek Klik en sleep in TD Control?, bladsy 20.

Hou en sleep Aksie wat die Hou en sleep-funksie met elke seleksie uitvoer totdat die gebruiker kies om
dit te beëindig. Veral nuttig wanneer in sagteware geteken word, soos Photoshop of Paint.

● Kyk waar op die skerm die Hou en sleep-beginpunt sal wees.
● Aktiveer die funksie.
● Skuif die blik na die ligging op die skerm.

Die blik sal nagespoor word.

● Kyk na die valposisie vir die voorwerp.
● Kies die Val-ikoon wat op die skerm verskyn wanneer jy jou blik op die valposisie hou.

Kanselleer Aksie wat die Voortdurende modus verlaat.

3.3.2 Die sleutelbord af-skermkieslys
Die sleutelbord af-skermkieslys sal op die skerm verskyn wanneer die sleutelbord of notaboek-aksies op die skerm
sigbaar is.

Figuur 3.2 Die Dashboard.

Tabel 3.7 Die sleutelbord af-skermkieslys

Ikoon Aksie Beskrywing

Hulp Aksie wat ’n Hulpbladsy oopmaak.

Notablok
Aksie wat die Notablokfunksie oopmaak.
Vir meer inligting, sien .4.3.6 Hoe kry ek toegang tot die Notablok in TD Control?
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Ikoon Aksie Beskrywing

Versteek
notablok

Aksie wat die Notablok versteek. ’n Ander ikoon word gewys, afhangende daarvan of die
Notablok bo of onder die sleutelbord oopgemaak het.

Skuif
sleutelbord

Aksie wat die Sleutelbord na die bokant of onderkant van die skerm skuif, afhangende van
waar dit oopgemaak het.

Wysig grootte Aksie wat die grootte van die sleutelbord verander.

Pouseer Aksie wat die interaksie pouseer totdat die Hervat Kyk-knoppie gekies word.
Vir meer inligting, sien 4.2.3 Pouseer in TD Control.

Vinnige taal Aksie wat die Taalbladsy oopmaak vir vinnige toegang om die sleutelbordtaal te verander.

Kanselleer Aksie wat die Dashboard kanselleer.

3.4 Die Dashboard

Figuur 3.3 Die Dashboard.
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Tabel 3.8 Die Dashboard

Ikoon Aksie Beskrywing

Instellings Aksie wat TD Control-instellings oopmaak.

Vir meer inligting, sien 5 TD Control Instellings.

Notablok Aksie wat die Notablokfunksie oopmaak.

Vir meer inligting, sien .4.3.6 Hoe kry ek toegang tot die Notablok in TD Control?

Vinnige
Kalibrasie

Aksie wat die Vinnige Kalibrasie oopmaak.
Vir meer inligting, sien 4.3.3 Hoe kan ek vinnig ’n Kalibrasie in TD Control uitvoer?

Slaap Aksie wat die toestel in slaapmodus plaas.
Vir meer inligting, sien 4.3.4 Hoe laat ek my toestel Slaap met TD Control?, bladsy 31

Hulp Aksie wat ’n hulpbladsy oopmaa.

Verlaat TD
Control

Aksie wat die TD Control-sagteware toemaak en verlaat.

Kanselleer Aksie wat die Dashboard kanselleer.

Tabel 3.9 Kortpaaie-paneel

Ikoon Aksie Beskrywing

kopieer Aksie wat die geselekteerde item/teks kopieer.

plak Aksie wat die gekopieerde/gesnyde item/teks plak.

sny Aksie wat die geselekteerde item/teks sny.
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3.5 Spoor status na-boks

Figuur 3.4 Spoor status na-boks

Die Volg Status-funksie kyk of die gebruiker korrek voor die oognaspoorder geposisioneer is.

● Die twee (2) wit kolle – Die gebruiker se oë en hoe hulle ten opsigte van die skerm geposisioneer is. Vir ’n optimale
posisie moet die wit kolle in die middel van die swart gebied wees.

● Die kleurvolle balk aan die linkerkant met die wit pyl — Hoe ver of naby die gebruiker van die skerm geposisioneer
is.
– As die wit pyl in die middel van die groen deel van die balk is, is die gebruiker op die optimale afstand van die

skerm.
– As die pyl op die onderste gedeelte van die balk is — skuif die gebruiker nader aan die oognaspoorder.
– As die pyl op die boonste gedeelte van die balk is — skuif die gebruiker verder van die oognavolger.

3.6 Geen oognaspoorder is verbind nie
As daar geen oognaspoorder met die toestel verbind is nie, of as iemand die oognaspoorder ontkoppel, sal die volgende
inligting vertoon word:

Geen oognaspoorder is verbind nie

Wanneer die oognaspoorder verbind/herverbind is, sal die boodskap outomaties verdwyn.
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4 Gebruik van TD Control
TD Control maak dit vir die gebruiker moontlik om ’n standaard Windows-werkskerm bedryfstelsel te beheer met ’n twee-
stap-seleksiemetode wat die risiko’s van ongewenste klikke verminder.

Meeste van die funksies/aksies in TD Control is aanraking- en muis-geaktiveer wat dit makliker maak vir ’n
versorger of assistent om die gebruiker te help, indien nodig. Die versorger of assistent kan baie makliker ’n
aksie kies of die instellings vir die gebruiker verander.
Toegang tot die Interaction Menu-funkie kan nie uitgevoer word sonder ’n oognaspoorder nie.

4.1 Die aksies in die Interaction Menu

4.1.1 Hoe voer ek ’n aksie uit met TD Control?
1. Fikseer jou blik op die verlangde area van die skerm (of ikoon op die skerm) waar jy die aksie wil uitvoer.

2. Kies die (Aktiveerder)-ikoon.
Die Interaction Menu sal oopmaak.

3. Die cross-hair in die middel van die teikenvenster sal wys waar die aksie uitgevoer sal word.
Indien nodig, pas die aktiveringspunt aan deur hierdie stappe te volg.

a. Kies die (verstel teiken)-ikoon.
b. Met jou blik, skuif die Nasporing in die teikenvenster todat jy die presiese punt van keuse plaas.

Die cross-hair sal na die nuwe posisie skuif.

c. Herhaal totdat jy die voorkeurteiken binne die cross-hair het.

4. Kies die aksies wat vanaf die Interaction Menu uitgevoer moet word of kies die (sluit)-knoppie om te kanselleer.

4.1.2 Hoe gebruik ek Rol in TD Control?

1. Fikseer jou blik op die verlangde area van die skerm (of ikoon op die skerm) waar jy die aksie wil uitvoer.

2. Kies die (Activator)-ikoon.
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Die Interaction Menu sal oopmaak.

3. Die cross-hair in die middel van die teikenvenster sal wys waar die aksie uitgevoer sal word.
Indien nodig, pas die aktiveringspunt aan deur hierdie stappe te volg.

a. Kies die (verstel teiken)-ikoon.
b. Met jou blik, skuif die Nasporing in die teikenvenster todat jy die presiese punt van keuse plaas.

Die cross-hair sal na die nuwe posisie skuif

c. Herhaal totdat jy die voorkeurteiken binne die cross-hair het.

4. Kies die -ikoon vanaf die Interaction Menu.
’n Rolanker sal op die skerm geplaas word waar die kruishaar geplaas is.

5. Kies watter manier om te rol:
● Kyk bo die rolanker om boontoe te rol.
● Kyk onder die rolanker om ondertoe te rol.
● Kyk links van die rolanker om links te rol.
● Kyk regs van die rolanker om regs te rol.
● Kyk in die area rondom die rolanker om rol te pouseer.

Hoe verder jy van die rolanker kyk, hoe vinniger sal dit rol.

Oorweeg dit om die anker in die middel van die rolbare area te plaas vir die meeste buigsaamheid.

6. Kies die (Sluit)-knoppie om rol te verlaat.

4.1.3 Hoe voer ek ’n Regsklik in TD Control uit?

1. Fikseer jou blik op die verlangde area van die skerm (of ikoon op die skerm) waar jy die aksie wil uitvoer.

2. Kies die (Activator)-ikoon.
Die Interaction Menu sal oopmaak.

3. Die cross-hair in die middel van die teikenvenster sal wys waar die aksie uitgevoer sal word.
Indien nodig, pas die aktiveringspunt aan deur hierdie stappe te volg.

a. Kies die (verstel teiken)-ikoon.
b. Met jou kyk, skuif die Trace in die teikenvenster todat jy die presiese punt van keuse plaas.

Die cross-hair sal na die nuwe posisie skuif.

c. Herhaal totdat jy die voorkeurteiken binne die cross-hair het.

4. Kies die -ikoon vanaf die Interaction Menu.
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4.1.4 Hoe gebruik ek Klik en sleep in TD Control?

1. Fikseer jou blik op die verlangde area van die skerm (of ikoon op die skerm) waar jy die aksie wil uitvoer.

2. Kies die (Aktiveerder)-ikoon.
Die Interaction Menu sal oopmaak.

3. Die cross-hair in die middel van die teikenvenster sal wys waar die aksie uitgevoer sal word.
Indien nodig, pas die aktiveringspunt aan deur hierdie stappe te volg.

a. Kies die (verstel teiken)-ikoon.
b. Met jou kyk, skuif die Trace in die teikenvenster todat jy die presiese punt van keuse plaas.

Die cross-hair sal na die nuwe posisie skuif.

c. Herhaal totdat jy die voorkeurteiken binne die cross-hair het.

4. Kies die -ikoon vanaf die Interaction Menu.
5. Kies die nuwe ligging vir die voorwerp.

’n Aanduidingslyn sal vertoon word tussen die ou ligging en die nuwe ligging van die Nasporing.

6. Fikseer die gaze op die nuwe ligging.
’n Los-ikoon sal op die skerm verskyn, buite die Nasporing

7. Kies die (Los)-aksie om die voorwerp in die nuwe ligging te plaas.
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Die Verstel teiken-aksies word vertoon.

8. Kies die presiese area vir die nuwe ligging.
9. Die voorwerp is nou in ’n nuwe ligging.

4.1.5 Hoe aktiveer ek die Sleutelbord in TD Control?
Die sleutelbord word gebruik om teks in ’n dokument in te voer, teks in ’n soekbalk in te voer, kies na Hernoem in ’n kieslys
om ’n dokument te hernoem.

1. Fikseer jou blik op die verlangde area van die skerm (of ikoon op die skerm) waar jy die aksie wil uitvoer.

2. Kies die (Activator)-ikoon.
Die Interaction Menu sal oopmaak.

3. Die cross-hair in die middel van die teikenvenster sal wys waar die aksie uitgevoer sal word.
Indien nodig, pas die aktiveringspunt aan deur hierdie stappe te volg.

a. Kies die (verstel teiken)-ikoon.
b. Met jou blik, skuif die Nasporing in die teikenvenster todat jy die presiese punt van keuse plaas.

Die cross-hair sal na die nuwe posisie skuif.

c. Herhaal totdat jy die voorkeurteiken binne die cross-hair het.

4. Kies die -ikoon vanaf die Interaction Menu.

5. Indien nodig, gebruik die (Skuif sleutelbord op)- of (Skuif sleutelbord onder)-knoppies om die
sleutelbord te skuif.

4.1.5.1 Sleutelbord

Deur die -sleutelbordfunksie vanaf die Interaction Menu te kies, sal die Sleutelbord as ’n opskermsleutelbord gelaai
word. Die sleutelbord sal altyd aan die anderkant van die skerm oopmaak tot waar jy besig was. Dis moontlik om die

sleutelbord te skuif deur die (Skuif sleutelbord op)- of (Skuif sleutelbord af)-knoppies te gebruik wat
beskikbaar is wanneer die sleutelbord aktief op die skerm is.
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Afhangende van die taal, bestaan die sleutelbord uit vier tot vyf (4-5) sleutelbordbladsye. Die gebruiker kan maklik wissel

tussen die verskillende sleutelbordbladsye deur een van hierdie knoppies , of -knoppies te kies wat

in die boonste regterhoek van die sleutelbord geleë is, of die wat geleë is in die boonste linkerhoek van die
Nommers en addisionele karakters-bladsye.

Die sleutel op die sleutelbord waar die gebruiker se blik is, sal aangedui word deur ’n ligraam rondom die karakter/funksie

op die sleutel, en wanneer die sleutel gekies is, sal dit vinnig na die gestelde aktiveringskleur verander.

Die sleutelbordbladsye is:

Figuur 4.1 Die sleutelbordbladsy

Figuur 4.2 Die nommersbladsy

Figuur 4.3 Die bykomende karaktersbladsy
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Figuur 4.4 Die taalspesifieke-bladsy

Figuur 4.5 Die funksiesleutels-bladsy

Om sleutelbordtaal en ander instellings vir die sleutelbord te verander, sien 5 TD Control Instellings, bladsy 33.

4.1.5.1.1 Woordvoorspelling

Die woordvoorspellingenjin wat in TD Control gebruik word, is van SwiftKey™ en word algemeen gebruik by tablette en
slimfone. SwiftKey™ gebruik ’n mengsel van kunsmatige-intelligensietegnologieë wat dit in staat stel om die volgende
woord wat die gebruiker wil tik, te voorspel. SwiftKey™ leer uit vorige teks wat die gebruiker geskryf het en lewer
voorspellings gebaseer op huidig ingevoerde teks en wat dit geleer het. Die Woordvoorspellingstaal sal verander na
gelang van die Sleutelbordtaalinstelling.

Figuur 4.6 Sleutelbord met woordvoorspelling geaktiveer

Wanneer woordvoorspelling gebruik word, sal drie (3) blokkies bo die sleutelbord verskyn. Die blokkie heel links sal die
waarskynlikste voorspelde woord vertoon en die ander twee (2) blokkies sal elk een voorspelde woord bevat. Om ’n
voorspelde woord te kies, kies die blokkie met die korrekte woord daarin. As jy nie die woord kan vind waarna jy soek nie,
hou net aan tik en hopelik sal die woord waarna jy soek ná die volgende karakter verskyn.

As jy Woordvoorspelling gebruik en ’n woord met ’n aksentteken wil tik, soos café, sal jy tyd spaar dat
Woordvoorspelling die aksent hanteer. Tik eenvoudig “cafe” en jy sal ’n voorstel kry vir “café”.
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4.1.6 Hoe gebruik ek die Verstel teiken in TD Control?

Die Verstel teiken-aksie word gebruik om die aktiveringspunt binne die teikenvenster aan te pas. Die cross-hair in die
middel van die teikenvenster sal wys waar die aksie uitgevoer sal word.

Pas die aktiveringspunt aan deur hierdie stappe te volg.

1. Kies die (verstel teiken)-ikoon.
2. Met jou kyk, skuif die Trace in die teikenvenster todat jy die presiese punt van keuse plaas.

Die cross-hair sal na die nuwe posisie skuif.

3. Herhaal totdat jy die voorkeurteiken binne die cross-hair het.

4.1.7 Hoe gebruik ek Dubbelklik in TD Control?

1. Fikseer jou blik op die verlangde area van die skerm (of ikoon op die skerm) waar jy die aksie wil uitvoer.

2. Kies die (aktiveerder)-ikoon.
Die Interaction Menu sal oopmaak.

3. Die cross-hair in die middel van die teikenvenster sal wys waar die aksie uitgevoer sal word.
Indien nodig, pas die aktiveringspunt aan deur hierdie stappe te volg.

a. Kies die (verstel teiken)-ikoon.
b. Met jou kyk, skuif die Trace in die teikenvenster todat jy die presiese punt van keuse plaas.

Die cross-hair sal na die nuwe posisie skuif.

c. Herhaal totdat jy die voorkeurteiken binne die cross-hair het.

4. Kies die -ikoon vanaf die Interaction Menu.

4.1.8 Hoe gebruik ek Linksklik in TD Control?

1. Fikseer jou blik op die verlangde area van die skerm (of ikoon op die skerm) waar jy die aksie wil uitvoer.

2. Kies die (aktiveerder)-ikoon.
Die Interaction Menu sal oopmaak.

3. Die cross-hair in die middel van die teikenvenster sal wys waar die aksie uitgevoer sal word.
Indien nodig, pas die aktiveringspunt aan deur hierdie stappe te volg.
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a. Kies die (verstel teiken)-ikoon.
b. Met jou kyk, skuif die Trace in die teikenvenster todat jy die presiese punt van keuse plaas.

Die cross-hair sal na die nuwe posisie skuif.

c. Herhaal totdat jy die voorkeurteiken binne die cross-hair het.

4. Kies die -ikoon vanaf die Interaction Menu.

4.2 Aksies in die vanskerm-kieslys

4.2.1 Hoe aktiveer ek Switcher in TD Control?
Met Switcher, kan die gebruiker tussen aktiewe sagteware wisel en Tobii Dynavox-toepassings begin.

1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.
Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Switcher)-aksie.
Switcher sal oopmaak.

Vir meer inligting oor Switcher, sien 6 Switcher, bladsy 52.

4.2.2 Hoe aktiveer ek die Paneelbord in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon.
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Die Paneelbord sal oopmaak.

Figuur 4.7 Die Dashboard.

Vir meer inligting, sien 4.3 Die aksies op die Dashboard, bladsy 29

4.2.3 Pouseer in TD Control
Deur oogblik te gebruik, is ’n herhalende fisiese taak, en die spiere in die gebruik rondom die oë kan moeg raak.
Pouserende blik, gee nie net vir jou tyd om na die skerm te kyk sonder om interaksie te hê nie, maar verskaf ook vir jou oë
tyd om te rus.

4.2.3.1 Hoe pouseer ek die oognasporing in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Pouseer)-aksie.

’n Oranje pouseer-ikoon sal vinnig op die skerm verskyn, en daar sal ’n oranje raam aan die buitekant van
die skerm wees wat aandui dat TD Control gepouseer is.
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4.2.3.2 Hoe kan ek sien of die oognasporing in TD Control gepouseer is?
Daar sal ’n oranje raam op die buitekante van die skerm wees.

4.2.3.3 Hoe hervat ek die oognasporing in TD Control
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die (Hervat blik)-ikoon sal sigbaar raak in die laer gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Hervat blik)-ikoon om oognasporing in TD Control te hervat.

4.2.4 Voortdurende modusse in TD Control
Daar is twee (2) verskillende modusse van Voortdurende aksies in TD Control:

● Gevorderde voordurende aksies
● Eenvoudige voordurende aksies

Vir meer inligting oor die Voortdurende aksies-modusse, sien 3.3.1.1 Die Voortdurende modus-vanskermkieslys, bladsy
12

4.2.4.1 Hoe voer ek ’n Voortdurende aksie in TD Control uit?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Voortdurende klik)-aksie.
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Die Voortdurend afskerm-kieslys sal oopmaak.

3. Kies een van die Voortdurende aksies wat beskikbaar is.
4. Fikseer jou blik op die verlangde area van die skerm (of ikoon op die skerm) waar jy die aksie wil uitvoer.

Die gekose Voortdurende aksie sal aktief wees totdat die gebruiker die aktief verander of die aksie staak.

TD Control kan gestel word om in een van hierdie modusse oop te maak, indien so verkies word.

4.2.4.2 Hoe verander ek die Gekose voortdurende aksie in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die Voortdurend af-skermkieslys sal oopmaak.

Die gekose Voortdurende aksies sal ’n oranje agtergrond hê.

2. Kies een van die Voortdurende aksies wat beskikbaar is.

4.2.4.3 Hoe staak ek die Gekose voortdurende aksie in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.
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Die Voortdurend af-skermkieslys sal oopmaak.

Die gekose Voortdurende aksies sal ’n oranje agtergrond hê.

2. Kies die (Sluit)-ikoon om op te hou om die Voortdurende aksie te gebruik.

4.3 Die aksies op die Dashboard

4.3.1 Hoe aktiveer ek die Dashboard in TD Control?
Die Dashboard is versteek so dit sal nie inmeng met die gebruiker of hom/haar se aandag aflei nie. Om die Dashboard op
te bring, volg hierdie stappe.

1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.
Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon.
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Die Dashboard sal oopmaak.

4.3.2 Hoe aktiveer ek ’n aksie vanaf die Dashboard in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die aksies wat vanaf die Dashboard uitgevoer moet word of kies die sluit-knoppie om te kanselleer.

4.3.3 Hoe kan ek vinnig ’n Kalibrasie in TD Control uitvoer?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Vinnige Kalibrasie)-aksie.
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4. Probeer jou kalibrasie deur na die verskillende teikens te kyk.

5. Indien nodig, kies die Kalibreer-knoppie.
6. Kyk na die oranje kolle, een vir een, wat op die skerm verskyn totdat dit verdwyn.
7. Probeer jou nuwe kalibrasie.
8. Herhaal stappe 7-9 totdat jy tevrede is.
9. Kies die Maak toe-knoppie.

Vir meer inligting oor Kalibrasie, sien 5.2.1 Hoe werk die Kalibrasieproses in TD Control?, bladsy 37.

4.3.4 Hoe laat ek my toestel Slaap met TD Control?
Deur hierdie funksie te gebruik, beteken dat iemand anders die toestel sal moet wakker maak, want daar is geen
wake-on-gaze-funksie nie.

1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.
Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon.

3. Kies die (Slaap)-ikoon.
4. Kies een van die volgende aksies:

● Slaap—Om die toestel aan die slaap te maak.
● Kanselleer—Om te kanselleer om die toestel aan die slaap te maak.

4.3.5 Hoe kry ek toegang tot die Instellings in TD Control?

1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.
Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-aksie om toegang tot die instellings te kry vir TD Control.
Vir meer inligting oor beskikbare instellings, sien 5 TD Control Instellings, bladsy 33
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4.3.6 Hoe kry ek toegang tot die Notablok in TD Control?

1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.
Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Notablok)-aksie om die Notablok oop te maak.
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5 TD Control Instellings

Ikone Aksie Beskrywing

Aktivering Maak die Aktivering en terugvoer-instellings oop.
Vir meer inligting, sien 5.1 Aktivering , bladsy 33.

Kalibrasie Maak die Kalibrasie-instellings oop.
Vir meer inligting, sien 5.2 Kalibrasie , bladsy 37.

Sleutelbord Maak die Sleutelbord-instellings oop.
Vir meer inligting, sien 5.3 Sleutelbord , bladsy 40.

Modus Maak die Modus-instellings oop.
Vir meer inligting, sien 5.4 Modus , bladsy 44.

Algemeen Maak die Algemeen-instellings oop.
Vir meer inligting, sien 5.5 Algemeen , bladsy 46.

Pasmaking Maak die Pasmaak-instellings oop.
Vir meer inligting, sien 5.6 Pasmaking , bladsy 47.

Toestel Maak die Toestel-instellings oop.
Vir meer inligting, sien 5.7 Toestel .

My rekening MaakMy rekening oop.
Vir meer inligting, sien 5.8 My rekening , bladsy 50.

5.1 Aktivering
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5.1.1 Aktiveringsmetode

5.1.1.1 Hoe verander ek die Aktiveringsmetode in TD Control
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Aktivering)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.
6. Kyk in die Aktiveringsmetode-afdeling.
7. Kies een van die volgende radioknoppies:

● Blik—Kommunikeer met Control deur slegs jou oë te gebruik
● Blik en wissel— Kommunikeer met Control deur slegs jou oë saam met ’n wisseling te gebruik

’n Skakelaar word benodig om hierdie instelling aan te skakel.

8. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

9. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.1.2 Spoed

5.1.2.1 Hoe kies ek die Fiksasietyd vir die Nasporing in TD Control
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Aktivering)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.
6. Kyk in die Spoed-afdeling.
7. Kies die radioknoppie vir die Fiksasietyd vir een van die volgende waardes:

● Stadig (verstek)
● Medium
● Vinnig

8. Pas die tyd aan met die - en -knoppies, indien nodig.

9. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

10. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat
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5.1.2.2 Hoe verander/stel ek die Stilstaantyd vir die knoppies in TD Control?
Die stilstaantyd is die tyd wat die gebruiker het om die blik op die aksie-items te fikseer in die Interaksie- en vanskerm-
kieslyste en om die gekose aksie te aktiveer.

Hierdie instelling is bloot vir die stilstaantyd vir die knoppies. Daar is ook ’n stilstaantydinstelling vir die
sleutelbord. Vir meer inligting, sien 5.3.2.1 Hoe verander/stel ek die Stilstaantyd vir die Sleutelbord in TD
Control?.

1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.
Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Aktivering)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.
6. Kyk in die Spoed-afdeling.
7. Kies die radioknoppie vir die Stilstaantyd vir een van die volgende waardes:

● Stadig (verstek)
● Medium
● Vinnig

8. Pas die tyd aan met die - en -knoppies, indien nodig.

9. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

10. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.1.3 Naspoor

5.1.3.1 Hoe verander/stel ek die Ondeursigtigheid vir die Nasporing in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Aktivering)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.

6. Kies die (Volgende bladsy)-knoppie om na die volgende instellingsbladsy te gaan.
7. Kyk in die Nasporing-afdeling.
8. Kies die radioknoppie vir die Ondeursigtigheid vir een van die volgende waardes:

● Lig (verstek)
● Medium
● Donker

9. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

10. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat
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5.1.4 Verstel teiken

5.1.4.1 Hoe kan ek kies watter manier Verstel teiken sal werk in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Aktivering)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.

6. Kies die (Volgende bladsy)-knoppie om na die volgende instellingsbladsy te gaan.
7. Kyk in die Verstel teiken-afdeling.
8. Kies die radioknoppie vir die Verstel teiken vir een van die volgende waardes:

● Af (verstek) — Kies handmatig die Verstel teiken-aksie vanaf die Interaction Menu wanneer die teiken verstel
moet word.

● Outo – Beher sal die teiken vir jou stel. Die stelsel sal leer om beter te wees en met tyd by die gebruiker
aanpas.

● Handmatig – Verstel teiken sal outomaties by fiksasie loop vir die gebruiker om die teikenarea te kies voordat
die Interaction Menu oopmaak om die gewenste aksie te kies.

Gebruikers met minder akkurate blik kan dalk voordeel trek van Handmatige verstelling van die teiken.

9. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.
10. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.1.4.2 Hoe kies ek die gedrag van die zoemvenster vir Klik en sleep in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Aktivering)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.

6. Kies die (Volgende bladsy)-knoppie om na die volgende instellingsbladsy te gaan.
7. Kyk in die Verstel teiken-afdeling.
8. Kies die radioknoppie vir Klik en sleep om die zoemvenster aan/af te wissel in die finale stap wanneer die Klik en

sleep-aksie uitgevoer word.

9. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

10. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat
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5.2 Kalibrasie

5.2.1 Hoe werk die Kalibrasieproses in TD Control?
Die kalibrasieproses werk as volg:

Die toetskalibrasie sal vertoon word wanneer ’n kalibrasie begin, of dit nou ’n Vinnige Kalibrasie of ’n gereelde kalibrasie
is. Hierdie bladsy bied vir jou die kans om vinnig die kwaliteit van jou kalibrasie te assesseer.

Op die toets kalibrasie-skerm, is daar sirkels met ’n klein kolletjie in die middel. Die oranje kolletjie wys waar die gebruiker
kyk. Fiksering van die blik op een van die kolletjies sal wys waar die oognaspoorder die fikasie in daardie kolletjie
registreer en hoe klein of groot die verplasing is.

As die oranje sirkel binne die wit sirkel met kolle is, dan is die kalibrasie goed genoeg om TD Control te gebruik.

Wanneer die Kalibrasie-knoppie gekies word, sal die eerste kalibrasie-skerm verskyn. Dit is ’n swart skerm, en in die
middel van die skerm is daar een enkele oranje kolletjie met ’n swart middel.

Niks sal gebeur totdat die gebruiker die blik op die kolletjie fikseer nie, die oognaspoorder sal die fiksasie registreer en die
kolletjie sal een maal flikker en verdwyn.

Solank as wat die kolletjie op die skerm bly, het die oognaspoorder nie die blikdata vir daardie posisie
geregistreer nie.
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’n Nuwe skerm sal verskyn. Dit is ’n swart skerm, en in die vier hoeke, sal ’n oranje kolletjie met die swart middel
teenwoordig wees.

Niks sal gebeur totdat die gebruiker die blik op een van die kolletjies fikseer nie, die oognaspoorder sal die fiksasie op
daardie kolletjie registreer en die kolletjie sal een maal flikker en verdwyn.

Solank as wat die kolletjie op die skerm bly, het die oognaspoorder nie die blikdata vir daardie posisie
geregistreer nie.

Wanneer die gebruiker die blik op al die kolletjies op die skerm fikeer het, en al die kolletjies het verdwyn, sal die
kalibrasiesproses tot ’n einde kom en die toetskalibrasieskerm sal weer wys.

Probeer die kalibrasie deur na die verskillende sirkels op die skerm te kyk. Maak die toetskalibrasieskerm toe of begin ’n
nuwe kalibrasie indien nodig.

5.2.2 Hoe kies ek watter oog in TD Control nagespoor word?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Kalibrasie)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.
6. Kyk in die Kalibrasie-afdeling.
7. Kies die radioknoppie vir die Spoor oë na een van die volgende maniere vir die Oognaspoorder om die gebruiker

se oë na te spoor:
● Beide (verstek)
● Links
● Regs

8. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

9. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.2.3 Hoe kontroleer ek die posisionering van die gebruiker deur Track Status in TD
Control te gebruik?

1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.
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Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die ( Instellings)-aksie om die TD Control Instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Kalibrasie)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.
6. Kontroleer die posisionering van die gebruiker deur te kyk in die Track Status-boks.

Vir meer inligting, sien 3.5 Spoor status na-boks

7. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

8. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.2.4 Hoe Kalibreer ek ’n gebruiker in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Kalibrasie)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.
6. Kontroleer die posisionering van die gebruiker deur te kyk in die Track Status-boks.

Vir meer inligting, sien 3.5 Spoor status na-boks

7. Kies die Toets en kalibreer-knoppie.
Die Kontroleer kalibrasie-bladsy sal oopmaak.

8. Kies die Kalibreer-knoppie.
9. Kyk na die oranje kolle, een vir een, wat op die skerm verskyn totdat dit verdwyn.
10. Probeer die nuwe kalibrasie.
11. Herhaal stappe 7-9 totdat jy tevrede is.
12. Kies die Maak toe-knoppie.
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5.2.5 Hoe verander ek die vertoonopstelling vir my oognaspoorder in TD Control
verander?

1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.
Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Kalibrasie)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.
6. Kies die Vertoonopstelling-knoppie.

Hierdie knoppie is nie Blik-geaktiveer nie en moet gekies word deur aanraking of deur Mouse.

7. Volg die opskerm-instruksies.
8. Kies die Klaar-knoppie.

9. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

10. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.3 Sleutelbord

Taal

Die sleutelborduitleg vir die gekose taal word vertoon. Kies die Verander-knoppie om die sleutelborduitleg na ’n ander taal
te verander. Daar is ’n aantal verskillende taalsleutelbord-uitlegte beskikbaar.

5.3.1 Aktiveringsmetode

5.3.1.1 Hoe verander ek die Aktiveringsmetode in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.
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4. Kyk vir die (Sleutelbord)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.
6. Kyk in die Aktiveringsmetode-afdeling.
7. Kies een van die volgende radioknoppies:

● Blik—Kommunikeer met Control deur slegs jou oë te gebruik
● Blik en wissel— Kommunikeer met Control deur slegs jou oë saam met ’n wisseling te gebruik

’n Skakelaar word benodig om hierdie instelling aan te skakel.

8. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

9. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.3.2 Knoppies

5.3.2.1 Hoe verander/stel ek die Stilstaantyd vir die Sleutelbord in TD Control?

Hierdie instelling is bloot vir die stilstaantyd vir die sleutelbord. Daar is ook ’n stilstaantydinstelling vir die
knoppies. Vir meer inligting, sien 5.1.2.2 Hoe verander/stel ek die Stilstaantyd vir die knoppies in TD Control?.

1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.
Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Sleutelbord)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.
6. Kyk in die Knoppies-afdeling.
7. Kies die radioknoppie vir een van die volgende Stilstaantye (ms):

● Stadig (verstek)
● Medium
● Vinnig

8. Pas die tyd aan met die - en -knoppies, indien nodig.
9. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

10. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.3.2.2 Hoe kies ek die gedrag vir Aanpasbare stilstaanspoed in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Sleutelbord)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.
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6. Kyk in die Knoppies-afdeling.
7. Kies die radioknoppie vir Aanpasbare stilstaanspoed om die Aanpasbare stilstaanspoed aan/af te wissel.

8. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

9. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.3.3 Voorspelling

5.3.3.1 Hoe kies ek die gedrag vir Voorspellings in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Sleutelbord)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.

6. Kies die (Volgende bladsy)-knoppie om na die volgende instellingsbladsy te gaan.
7. Kyk in die Voorspellings-afdeling.
8. Kies die radioknoppie vir Voorspelling om die woordvoorspelling aan/af te wissel.

9. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

10. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.3.3.2 Hoe verander/stel ek die Voorspellings-stilstaantyd in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Sleutelbord)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.

6. Kies die (Volgende bladsy)-knoppie om na die volgende instellingsbladsy te gaan.
7. Kyk in die Voorspellings-afdeling.
8. Kies die radioknoppie vir een van die volgende Voorspellings-stilstaantyd (ms):

● Stadig (verstek)
● Medium
● Vinnig

9. Pas die tyd aan met die - en -knoppies, indien nodig.

10. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na Sleutelbordinstellings.
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11. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.3.4 Algemeen

5.3.4.1 Hoe verander/stel ek die sleutelbord Taal in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Sleutelbord)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.

6. Kies die (Volgende bladsy)-knoppie om na die volgende instellingsbladsy te gaan.
7. Kyk in die Algemeen-afdeling onder Taal.

Die aktiewe taal sal na die Taal-opskrif vertoon word.

8. Kies die Verander-knoppie.
9. Maak seker dat die Geïnstalleerde-knoppie is gekies.
10. Kies die voorkeurtaal.

11. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na Sleutelbordinstellings.

12. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

13. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.3.4.2 Hoe laai ek ’n nuwe sleutelbordtaal af in TD Control?
Maak seker dat jou toestel met die internet verbind is voordat jy voortgaan.

1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.
Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Sleutelbord)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.

6. Kies die (Volgende bladsy)-knoppie om na die volgende instellingsbladsy te gaan.
7. Kyk in die Algemeen-afdeling onder Taal.

Die aktiewe taal sal na die Taal-opskrif vertoon word.

8. Kies die Verander-knoppie.
9. Kies die Laai af-knoppie.

10. Kies die (Laai af)-ikoon vir die voorkeurtaal.
11. Kies die Installeer-knoppie om die gekose taal af te laai.
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12. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na Sleutelbordinstellings.

13. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

14. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.3.4.3 Hoe kies ek die gedrag vir Tikklank-terugvoer in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kyk vir die (Sleutelbord)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
5. Kies die Maak oop-knoppie.

6. Kies die (Volgende bladsy)-knoppie om na die volgende instellingsbladsy te gaan.
7. Kyk in die Algemeen-afdeling.
8. Kies die radioknoppie vir Tikklank-terugvoer om die tikklank-terugvoer aan/af te wissel.

9. Kies die (Volgende bladsy)-knoppie om na die volgende instellingsbladsy te gaan.

10. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.4 Modus

5.4.1 Voortdurende modus

5.4.1.1 Hoe kies ek watter tipe Voortdurende modus om te gebruik in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.
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3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kies die (Volgende skerm)-knoppie op die regterkant.

5. Kyk vir die (Modus)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
6. Kies die Maak oop-knoppie.
7. Kyk in die Voortdurende modus-afdeling.
8. Kies een van die volgende radioknoppies onder Modus:

● Gevorderde
● Vereenvoudig

Vir meer inligting, sien 3.3.1.1 Die Voortdurende modus-vanskermkieslys, bladsy 12.

9. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na Sleutelbordinstellings.

10. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.4.1.2 Hoe aktiveer/deaktiveer ek Voortdurende modus Laaifunksie in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kies die (Volgende skerm)-knoppie op die regterkant.

5. Kyk vir die (Modus)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
6. Kies die Maak oop-knoppie.
7. Kyk in die Voortdurende modus-afdeling.
8. Kies die radioknoppie vir Laaifunksie om aan/af te wissel dat Control in gekose voortdurende modus sal begin.

9. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na Sleutelbordinstellings.

10. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

#12008273 TD-beheer Verbruikers Handlyding v.1.1 - af-ZA 5 TD Control Instellings 45



5.5 Algemeen

5.5.1 Hoe kies ek die Toepassingtaal vir TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kies die (Volgende skerm)-knoppie op die regterkant.

5. Kyk vir die (Algemeen)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
6. Kies die Maak oop-knoppie.
7. Kyk in die Toepassingtaal-afdeling.

Die aktiewe taal sal na die Tale-opskrif vertoon word.

8. Kies die Verander-knoppie.
9. Kies die voorkeurtaal.

10. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na Algemeen-instellings.

11. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

12. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.5.2 Hoe kan ek Versamel logs vir TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kies die (Volgende skerm)-knoppie op die regterkant.
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5. Kyk vir die (Algemeen)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
6. Kies die Maak oop-knoppie.
7. Kyk in die Versamel logs-afdeling.
8. Kies die Log-knoppie.
9. Kies die Ja-knoppie.

Logs sal op die werkskerm geskep word.

10. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.
11. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.5.3 Hoe kies ek om te Outoloop TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kies die (Volgende skerm)-knoppie op die regterkant.

5. Kyk vir die (Algemeen)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
6. Kies die Maak oop-knoppie.
7. Kyk in die Outoloop-afdeling.
8. Wissel die Outoloop-wisselskakelaar na Aan om te outoloop TD Control wanneer Windows® op die toestel begin.

9. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

10. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.6 Pasmaking
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5.6.1 Hoe verwyder ek ’n aksie vanaf die Interaksie-kieslys in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kies die (Volgende skerm)-knoppie op die regterkant.

5. Kyk vir die (Pasmaak)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
6. Kies die Maak oop-knoppie.

7. Kies die -knoppie vir die aksie om te verwyder.
8. Kies die Verwyder-knoppie.
9. Herhaal stappe 7-8 totdat jy tevrede is.

10. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

11. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.6.2 Hoe voeg ek ’n aksie by vanaf die Interaksie-kieslys in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kies die (Volgende skerm)-knoppie op die regterkant.

5. Kyk vir die (Pasmaak)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
6. Kies die Maak oop-knoppie.

7. Kies die (Voeg by)-knoppie vir die gewenste posisie.
8. Kies die Aksie om by te voeg.
9. Kies die Voeg by-knoppie.

10. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na Sleutelbordinstellings.

11. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat
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5.7 Toestel
Hierdie funksie is slegs beskikbaar op die I-Series I-13 en I-16.

5.7.1 I-Series aanpasbare knoppies

5.7.1.1 Hoe stel/verander ek die aksie vir die driehoekknoppie vir die I-Series in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kies die (Volgende skerm)-knoppie op die regterkant.

5. Kies die (Volgende skerm)-knoppie op die regterkant.

6. Kyk vir die (Toestel)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
7. Kies die Maak oop-knoppie.
8. Kies die Verander-knoppie vir die Driehoekknoppie-afdeling
9. Kies die radioknoppie vir een van die volgende funksies:

● Volg Status
● Kalibreer
● Switcher
● Sleutelbord
● Geen (Verstek)

10. Kies die OK-knoppie.

11. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na Sleutelbordinstellings.

12. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat

5.7.1.2 Hoe stel/verander ek die aksie vir die vierkantknoppie vir die I-Series in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.
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Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kies die (Volgende skerm)-knoppie op die regterkant.

5. Kies die (Volgende skerm)-knoppie op die regterkant.

6. Kyk vir die (Toestel)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
7. Kies die Maak oop-knoppie.
8. Kies die Verander-knoppie vir die Driehoekknoppie-afdeling
9. Kies die radioknoppie vir een van die volgende funksies:

● Volg Status
● Kalibreer
● Switcher
● Sleutelbord
● Geen (Verstek)

10. Kies die OK-knoppie.

11. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na Algemeen-instellings.

12. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat.

5.7.1.3 Hoe aktiveer/deaktiveer ek die volumeknoppies op die I-Series in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kies die (Volgende skerm)-knoppie op die regterkant.

5. Kies die (Volgende skerm)-knoppie op die regterkant.

6. Kyk vir die (Toestel)-ikoon om die korrekte instellingskaart te vind.
7. Kies die Maak oop-knoppie.
8. Kies die radioknoppie vir Volume-knoppies om die Volume-knoppies aan/af te wissel.

9. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.
10. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat.

5.8 My rekening
Jou gratis myTobiiDynavox.com-rekening gee vir jou toegang tot verskeie voordele, insluitend wolkberging vir rugsteun
van jou voorspellings en sinchroniseringinstellings tussen veelvoudige toestelle.
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5.8.1 Hoe skep ek ’n rekening vir My rekening in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kies die (My rekening)-knoppie.
5. Kies die Skep rekening-knoppie.

6. Vul alle velde in deur die (Wysig)-knoppie vir elke waarde te gebruik.
7. Kies die Radio-knoppie om in te stem tot die Bepalings en voorwaardes.

Kies die Bepalings en voorwaardes-knoppie om die Bepalings en voorwaardes te lees.

8. Kies die Skep-knoppie.
’n Verifikasie e-pos sal na die e-posadres gestuur word.

9. Gaan na jou e-posrekening.
10. Maak die Bevestig e-pos oop vanaf Tobii Dynavox.
11. Kies die Verifieer e-pos-knoppie in die e-pos om die e-posadres te verifieer.

5.8.2 Hoe meld ek aan by My rekening in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die vanskerm-kieslys sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die (Dashboard)-ikoon om die Dashboard oop te maak.

3. Kies die (Instellings)-ikoon om die TD Control-instellings oop te maak.

4. Kies die (My rekening)-knoppie.

5. Kies die (Wysig)-knoppie vir die e-posadres.
6. Tik die e-posadres in.

7. Kies die (Wysig)-knoppie vir die wagwoord.
8. Tik die wagwoord in.
9. Kies die Meld aan-knoppie.

10. Kies die (Terug)-knoppie om terug te gaan na TD Control Instellings.

11. Kies die (Sluit)-knoppie om TD Control Instellings te verlaat.

#12008273 TD-beheer Verbruikers Handlyding v.1.1 - af-ZA 5 TD Control Instellings 51



6 Switcher
Switcher is ’n hulptoep, wat maklike wisseling toelaat tussen geïnstalleerde Tobii Dynavox-toeps, toeps oor die algemeen
en vensters oop te maak.

6.1 Hoe kry ek toegang tot Switcher in TD Control?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die Switcher-toep sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die Switcher
Switcher sal oopmaak.

6.2 Hoe wissel ek na ’n toepassing in Switcher
As jy ’n nie-Tobii Dynavoxtoepassing wil byvoeg, maak asseblief seker om die gewenste toepassing te begin
voordat jy voortgaan.

1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.
Die Switcher-toep sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die Switcher
3. Kies die gewenste toepassing.

4. Kies die (Klaar)-knoppie in die boonste linkerhoek.

5. Kies die (Maak toe)-knoppie.

6.3 Hoe voeg ek ’n toepassing by Switcher?
As jy ’n nie-Tobii Dynavoxtoepassing wil byvoeg, maak asseblief seker om die gewenste toepassing te begin
voordat jy voortgaan.

1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.
Die Switcher-toep sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.
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2. Kies die Switcher

3. Kies die (Wysig)-knoppie in die boonste linkerhoek.

4. Kies die (Voeg by)-knoppie vir die gewenste ligging.
5. Kies die korrekte oortjie:

● Tobii Dynavox
● Lopende toepassings

6. Kies die gewenste toepassing.

7. Kies die (Klaar)-knoppie in die boonste linkerhoek.

8. Kies die (Maak toe)-knoppie.

6.4 Hoe verwyder ek ’n toepassing in Switcher?
1. Fikseer jou blik onder die skerm, in die middel van die oognasporing of die area van die oognasporing.

Die Switcher-toep sal sigbaar raak in die laer middelste gedeelte van die skerm.

2. Kies die Switcher

3. Kies die (Wysig)-knoppie in die boonste linkerhoek.

4. Kies die (Verwyder)-knoppie vir die gewenste ligging.
5. Kies die Verwyder-knoppie om te bevestig.

6. Kies die (Klaar)-knoppie in die boonste linkerhoek.

7. Kies die (Maak toe)-knoppie.
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Ondersteuning vir jou Tobii Dynavox-toestel

Kry hulp aanlyn
Sien die produk-spesifieke ondersteuningsblad vir jou Tobii Dynavox-toestel. Dit bevat die jongste inligting oor kwessies en wenke wat met die produk verband hou. Vind ons Bystand-
bladsye aanlyn by: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontak jou Oplossingskonsultant of herverkoper
Vir vrae of probleme oor jou produk, kontak jou Tobii Dynavox-oplossingskonsultant of gemagtigde herverkoper vir hulp. Hulle ken jou persoonlike opset die beste en kan jou die beste
help met wenke en produkopleiding. Vir kontakinligting, besoek www.TobiiDynavox.com/contact

Kopiereg ©Tobii Dynavox AB. Nie alle produkte en dienste wat in elke plaaslike mark aangebied word nie. Spesifikasies is onderhewig aan verandering sonder vooraf kennisgewing. Alle handelsmerke is die eiendom van hulle onderskeie eienaars.

https://www.TobiiDynavox.com/support-training
https://www.TobiiDynavox.com/contact
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