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1 Относно TD Control
1.1 Предназначение
Tobii Dynavox технологията за проследяване на очите е помогнала на хиляди хора, които са изправени пред
предизвикателства, свързани с общуването и мобилността, за да могат да водят по-самостоятелен живот. Ами
тези, които искат да предприемат следващата стъпка и да използват всичко, което компютърът им може да
предложи? TD Control е нов начин за взаимодействие със и управление на вашия компютър посредством
проследяване на очите и предлага по-интуитивно преживяване, което осигурява абсолютна независимост.
Технологията за проследяване на очите съществува от много години, но това, което отличава TD Control е не само
факта, че ви предоставя възможност да управлявате компютъра с очите си, но и е най-интуитивният и логически
начин да правите това. Този иновативен подход, наричан „Първо взаимодействие“ ви позволява да използвате
компютъра си по удобен начин и с избраната от вас скорост, но освен това ви позволява да използвате любимия си
софтуер, включително да сърфирате, да изпращате имейли и да играете игри.

„Първо взаимодействие“ позволява на потребителя да избира обекта, с който иска да взаимодейства преди да
реши какво би искал да направи. Това изглежда като по-естествено и интуитивно поведение и ще помогне да се
намали броя на неуспешните опити.

Поемете пълен контрол над компютъра единствено с очите си. Можете да подражавате на всички видове
движения с мишката, прелиствания и въвеждане на текст чрез нашия софтуер. Освен това сме добавили
интелигентни бързи връзки, за да направим дори по-лесен достъпа до всички части на Windows.

1.2 Системи изисквания
Компонент Изисквания
Компютър и процесор i5-4200U @ 1.60 GHz (4то поколение i5 с 2 ядра / 4

threads)

Памет (RAM) 8 гигабайта (GB) RAM (препоръчан минимум).

Твърд диск 500 мегабайта (MB) свободни.

Операционна система Windows 10

.NET версия 4.7.2

Устройство за проследяване на поглед Tobii Dynavox I-Series I-13 & I-16 и Tobii Dynavox PCEye
5

Допълнителни изисквания и съображения Интернет връзка, препоръчана за получаване на
актуализации.
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2 Първо стартиране
Когато TD Control се стартира за първи път, потребителят ще премине през процес на Запознаване. Запознаването
включва следното:

1. Първоначален екран.
2. Приветстващ екран.
3. Екран със статус на проследяването (за да покаже как е позициониран потребителят пред устройството за

проследяване на поглед. (За повече информация вижте 3.5 Поле за статус на проследяването, страница
19).

4. Екран за калибриране (За повече информация вижте 5.2 Калибриране ).
5. Екран с Условията за използване на услугите
6. Екран с Кратко ръководство
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Когато изберете бутона (Скриване на ръководството) в Краткото ръководство, в средната долна част на
екрана ще се появи съобщение, което информира потребителя за достъпа до Dashboard.

Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната на
устройството за проследяване на поглед.

В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

Ще се появи изскачащия , докато потребителят избере иконата (Dashboard).

Първия път, когато потребителят избере иконата (Dashboard), ще се покаже Краткото ръководство за
Dashboard.
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Изберете бутона (Скриване на ръководството) в Краткото ръководството, за да излезете от Краткото
ръководство.
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3 Преглед на TD Control
3.1 Trace
Очертанието следва погледа на потребителя. Очертанието е непрозрачно докато потребителят не си съсредоточи
погледа, след това става тъмно и се показва Активатора. Активаторът винаги ще сочи към центъра на екрана,
където се намира Interaction Menu. Зоната между малкия и големия кръг се спира на позицията на екрана, където
се намира Очертанието, когато потребителят съсредоточава погледа и ще покаже моментна снимка на зоната
вътре в Очертанието в целевата зона на Очертанието. Когато потребителят излезе от Очертанието, моментната
снимка ще изчезне и Очертанието ще се върне обратно към неактивно състояние. Очертанието работи на всички
видове фон.

Фигура 3.1 Активното очертание

Таблица 3.1 Очертанието

Елеме-
нт

Действие Описание

Очертанието Очертанието дава на потребителя обратна връзка къде се намира взирането на
потребителя върху екрана. Очертанието ще се мести по екрана като следва
взирането на потребителя. Когато потребителят съсредоточи взирането си за
определено време върху екрана, ще се появи Активатора.

Активатор Отваря Interaction Menu. За повече информация вижте 3.2 Interaction Menu,
страница 11.

Dashboard Отваря Dashboard. За повече информация вижте 3.4 Dashboard, страница 17.
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3.2 Interaction Menu

Големият кръг, с мерник в центъра, в средата на Interaction Menu, е приближена моментна снимка на целевата
зона. Мерникът може да бъде фино настроен, за да е насочен точно към желаната точка в целевата зона. В
Таблица 3.2 Interaction Menu, страница 11, всички действия, налични в Interaction Menu, са обяснени.

Таблица 3.2 Interaction Menu

Икона Действие Описание
Придвижване Действие, което ако бъде изпълнено в превъртащ се прозорец, позволява

контролиран от взирането начин за превъртане на страницата.

● Погледнете към превъртащата се зона и задръжте взирането си.
Ще се отвори Interaction Menu.

● Изберете действието Превъртане.
● Погледнете над стрелката за превъртане, за да превъртите нагоре.
● Погледнете под стрелката за превъртане, за да превъртите надолу.
● Погледнете вляво от стрелката за превъртане, за да превъртите наляво.
● Погледнете надясно от стрелката за превъртане, за да превъртите надясно.
● Погледнете към бутона Изход, намиращ се вдясно, за да излезете от

действието по превъртане.

Използвайте Задачата за превъртане с взиране, за да превъртате
вертикално в приложения на Modern UI и началния екран на Modern UI
Windows.

Колкото по-надалеч гледате, толкова стрелката за превъртане се движи
по-бързо.

За повече информация вижте 4.1.2 Как да използвам Превъртане в TD Control?,
страница 20

Щракване с
десен бутон

Действие, което осъществява еднократно щракване с десен бутон.
За повече информация вижте 4.1.3 Как да изпълнящракване с десен бутон в
TD Control?, страница 21

Щракване и
влачене

Действие за преместване на обекти или избор на зони.

● Погледнете към обекта, който искате да преместите.
● Изберете действието Щракване и задържане.
● Погледнете към позицията, където ще поставите обекта.
● Изберете иконата Пусни, която ще се появи върху екрана, когато задържите

погледа си върху позицията за поставяне.
За повече информация вижте 4.1.4 Как да използвамЩракване и влачене в TD
Control?, страница 22
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Икона Действие Описание
Клавиатура Действие, което отваря активирана от взирането клавиатура на екрана за

въвеждане чрез взиране. Това действие поставя фокус и върху мястото, където
потребителят изпълнява действието, което означава, че извършва щракване с
ляв бутон и след това отваря клавиатурата
За повече информация вижте 4.1.5 Как да активирам клавиатурата в TD
Control?, страница 23.

Коригиране на
целта

Действие за фино настройване на Целта на взаимодействие върху екрана.

● Погледнете към позицията, където искате да изпълните действие, за да
отворите Interaction Menu.

● Погледнете към Действието за коригиране на целта
● Фино настройте целевата зона, като преместите мерника в целевия прозорец

посредством взиране, за да изберете точно мястото, което желаете.
● Изберете действието, което ще изпълните.
За повече информация вижте 4.1.6 Как да използвам Коригиране на целта в TD
Control?, страница 26

Двойно
щракване

Действие, което изпълнява двукратно щракване с ляв бутон.
За повече информация вижте 4.1.7 Как да използвам Двойно щракване в TD
Control?, страница 26

Щракване с ляв
бутон

Действие, което изпълнява еднократно щракване с ляв бутон или за сензорни
устройства, еквивалента на единично докосване с пръст.
За повече информация вижте 4.1.8 Как да използвам Ляво щракване в TD
Control?, страница 27

Помощ Действие, което отваря страница за помощ.

Отмяна Действие, което отменя Interaction Menu.

Таблица 3.3 Клавиши за промяна

Икона Действие Описание
Shift Действие, което превключва клавиша от клавиатурата Shift между позиция Вкл./

Изкл.

Ctrl Действие, което превключва клавиша от клавиатурата Ctrl в позиция Вкл./Изкл.

Alt Действие, което превключва клавиша от клавиатурата Alt в позиция Вкл./Изкл.

3.3 Менюта извън екрана в TD Control
Има няколко различни менюта извън екрана в TD Control. Общото между тях е, че всички менюта извън екрана се
основават на контекста.
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3.3.1 Менюто „Извън екрана“
Има едно основно меню извън екрана в Control и то се нарича Меню „Извън екрана“. Останалите имат свои
собствени имена.

Таблица 3.4 Менюто „Извън екрана“

Икона Действие Описание
Switcher Действие, което отваря Switcher. За повече информация вижте 6 Switcher, страница

55

Dashboard Действие, което отваря Dashboard. За повече информация вижте 3.4 Dashboard,
страница 17.

Пауза Действие, което поставя на пауза взаимодействието, докато бъде избран бутона
Възстановяване на взирането.

Непрекъснат
режим

Действие, което отваря менюто „Извън екрана” в непрекъснат режим. За повече
информация вижте 3.3.1.1 Меню „Извън екрана” в непрекъснат режим, страница 13

3.3.1.1 Меню „Извън екрана” в непрекъснат режим
Има два (2) типа непрекъснат режим в TD Control.

● Опростен
● Разширен

За повече информация относно избора на Непрекъснат режим, вж. 5.4.1 Непрекъснат режим, страница 47.
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3.3.1.1.1 Опростеното меню „Извън екрана” в непрекъснат режим

Таблица 3.5 Опростеното меню „Извън екрана” в непрекъснат режим

Икона Действие Описание
Помощ Действие, което отваря страница за помощ.

Показване на
проследяван-
ето

Действие, което показва/скрива Очертанието на екрана.

Щракване с
ляв бутон

Действие, което изпълнява еднократно щракване с ляв бутон при всяко
съсредоточаване. За повече информация вижте Щракване с ляв бутон в Таблица 3.2
Interaction Menu, страница 11

Пауза Действие, което поставя на пауза взаимодействието, докато бъде избран бутона
Възстановяване на взирането.
За повече информация вижте 4.2.3 Паузиране в TD Control.

Отмяна Действие, с което се излиза от Непрекъснат режим.
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3.3.1.1.2 Разширеното меню „Извън екрана” в непрекъснат режим

Таблица 3.6 Разширеното меню „Извън екрана” в непрекъснат режим

Икона Действие Описание
Помощ Действие, което отваря страница за помощ.

Коригиране
на целта

Действие, което изпълнява функцията „Коригиране на целта“ автоматично за всеки
избор. За повече информация вижте 4.1.6 Как да използвам Коригиране на целта в
TD Control?, страница 26

Щракване с
ляв бутон

Действие, което изпълнява еднократно щракване с ляв бутон при всяко
съсредоточаване. За повече информация вижте 4.1.8 Как да използвам Ляво
щракване в TD Control?, страница 27.

Щракване и
задържане

Действие, което изпълнява функцията „Щракване и задържане“ за всеки избор. За
повече информация вижте 4.1.4 Как да използвамЩракване и влачене в TD
Control?, страница 22.

Задържане и
влачене

Действие, което изпълнява функцията „Задържане и влачене“ за всеки избор, докато
потребителят не реши да го прекрати. Особено полезно при рисуване със софтуер
като Photoshop или Paint.

● Погледнете към мястото на екрана, където трябва да бъде началната точка на
„Задържане и влачене“.

● Активирайте функцията.
● Преместете взирането към мястото на екрана.

Взирането ще бъде очертано.

● Погледнете към позицията, където ще поставите обекта.
● Изберете иконата Пусни, която ще се появи върху екрана, когато задържите

погледа си върху позицията за поставяне.

Отмяна Действие, с което се излиза от Непрекъснат режим.

3.3.2 Менюто „Клавиатура извън екрана“
Менюто „Клавиатура извън екрана“ ще се появи върху екрана, когато действията Клавиатура или Бележник са
видими на екрана.

Фигура 3.2 Dashboard.

#12008273 TD Control Ръководство за потребителя v.1.1 - bg-BG 3 Преглед на TD Control 15



Таблица 3.7 Менюто „Клавиатура извън екрана“

Икона Действие Описание
Помощ Действие, което отваря страница Помощ.

Бележник
Действие, което отваря функцията Бележник.
За повече информация вижте. 4.3.6 Как да получа достъп до Бележник в TD
Control?

Скриване на
бележника

Действие, което скрива Бележника. Показва се различна икона в зависимост от това
дали Бележникът е бил отворен над или под клавиатурата.

Преместване
на
клавиатурата

Действие, което премества клавиатурата в горната или долната част на екрана, в
зависимост от това къде трябва да бъде отворена.

Промяна на
размера

Действие, което променя размера на клавиатурата

Пауза Действие, което поставя на пауза взаимодействието, докато бъде избран бутона
Възстановяване на взирането.
За повече информация вижте 4.2.3 Паузиране в TD Control.

Бърз език Действие, което отваря Страницата със езици за бърз достъп до промяна на езика на
клавиатурата.

Отмяна Действие, което отменя Dashboard.
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3.4 Dashboard

Фигура 3.3 Dashboard.

Таблица 3.8 Dashboard

Икона Действие Описание
Настройки Действие, което отваря TD Control Настройките.

За повече информация вижте 5 Настройки на TD Control.

Бележник Действие, което отваря функцията Бележник.
За повече информация вижте. 4.3.6 Как да получа достъп до Бележник в TD
Control?

Бързо
калибриране

Действие, което отваря Бързо калибриране.
За повече информация вижте 4.3.3 Как да изпълня бързо Калибриране в TD Control?

Спящ режим Действие, което поставя устройството в спящ режим.
За повече информация вижте 4.3.4 Как да накарам устройството ми да заспи с TD
Control?, страница 34

Помощ Действие, което отваря страница за помощ.
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Икона Действие Описание
Изход TD
Control

Действие, което затваря и излиза от софтуера на TD Control.

Отмяна Действие, което отменя Dashboard.

Таблица 3.9 Панел с бързи връзки

Икона Действие Описание
копиране Действие, което копира избрания елемент/текст.

поставяне Действие, което поставя копирания елемент/текст.

изрязване Действие, което изрязва избрания елемент/текст.
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3.5 Поле за статус на проследяването

Фигура 3.4 Поле за статус на проследяването

Действието Статус на проследяването проверява дали потребителят е правилно позициониран пред
устройството за проследяване на поглед.

● Двете (2) бели точки — Очите на потребителя и как те са позиционирани спрямо екрана. За оптимална
позиция белите точки трябва да са в средата на черната зона.

● Цветната лента вляво с бялата стрелка — Колко далеч или близо е позициониран потребителят спрямо
екрана.
– Ако бялата стрелка е в средата на зелената зона на лентата, потребителят е на оптимално разстояние

от екрана.
– Ако стрелката е в долната част на лентата — преместете потребителя по-близо до устройството за

проследяване на поглед.
– Ако стрелката е в горната част на лентата — преместете потребителя по-далеч до устройството за

проследяване на поглед.

3.6 Не е свързано устройство за проследяване на поглед
Ако към устройството не е свързано устройство за проследяване на поглед или ако някой го е разкачил, ще се
покаже следната информация:

Не е свързано устройство за проследяване на поглед

Когато устройството за проследяване на поглед е (повторно) свързано, съобщението ще изчезна автоматично.
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4 Използване на TD Control
TD Control прави възможно потребителят да контролира стандартна оперативна система Windows desktop чрез
метод на избор в две стъпки, което намалява рисковете от нежелани щраквания.

Повечето от функциите/действията в TD Control са с активирано Докосване и Мишка, което улеснява
болногледача или асистента да помага на потребителя при нужда. Болногледачът или асистентът може
да избере действие или да промени настройките на потребителя много по-лесно.
Достъпът до функцията Interaction Menu не може да се изпълнява без устройство за проследяване на
поглед.

4.1 Действията в Interaction Menu

4.1.1 Как изпълнявам действие с TD Control?
1. Съсредоточете взирането си към желаната зона на екрана (или икона върху екрана), където искате да

изпълните действието.

2. Изберете иконата (Активатор).
Ще се отвори Interaction Menu.

3. Мерникът в средата на целевия прозорец ще се покаже там, където ще се изпълнява действието.
Ако е необходимо, фино настройте точката на активиране като следвате тези стъпки.

a. Изберете иконата (Коригиране на целта).
b. Като се взирате, преместете Очертаването в целевия прозорец, докато поставите точната избрана

точка.
Мерникът ще се премести на новата позиция.

c. Повторете, докато предпочитаната цел попадне в мишената.

4. Изберете действието, което ще се изпълнява от Interaction Menu или изберете бутона (затвори), за да
анулирате.

4.1.2 Как да използвам Превъртане в TD Control?
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1. Съсредоточете взирането си към желаната зона на екрана (или икона върху екрана), където искате да
изпълните действието.

2. Изберете иконата (Активатор).
Ще се отвори Interaction Menu.

3. Мерникът в средата на целевия прозорец ще се покаже там, където ще се изпълнява действието.
Ако е необходимо, фино настройте точката на активиране като следвате тези стъпки.

a. Изберете иконата (Коригиране на целта).
b. Като се взирате, преместете Очертаването в целевия прозорец, докато поставите точната избрана

точка.
Мерникът ще се премести на новата позиция.

c. Повторете, докато предпочитаната цел попадне в мишената.

4. Изберете иконата от Interaction Menu.
Стрелката за превъртане ще бъде поставена върху екрана, където е била позициониран мерникът.

5. Изберете в коя посока да превъртате:
● Погледнете над стрелката за превъртане, за да превъртите нагоре.
● Погледнете под стрелката за превъртане, за да превъртите надолу.
● Погледнете вляво от стрелката за превъртане, за да превъртите наляво.
● Погледнете надясно от стрелката за превъртане, за да превъртите надясно.
● Погледнете в зоната около стрелката за превъртане, за да паузирате превъртането.

Колкото по-надалеч гледате от стрелката за превъртане, толкова по-бързо се превърта.

Помислете да поставите стрелката към центъра на превъртащата се зона за най-голяма гъвкавост.

6. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от превъртането.

4.1.3 Как да изпълнящракване с десен бутон в TD Control?

1. Съсредоточете взирането си към желаната зона на екрана (или икона върху екрана), където искате да
изпълните действието.

2. Изберете иконата (Активатор).
Ще се отвори Interaction Menu.

3. Мерникът в средата на целевия прозорец ще се покаже там, където ще се изпълнява действието.
Ако е необходимо, фино настройте точката на активиране като следвате тези стъпки.

a. Изберете иконата (Коригиране на целта).
b. Като се взирате, преместете Очертаването в целевия прозорец, докато поставите точната избрана

точка.
Мерникът ще се премести на новата позиция.
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c. Повторете, докато предпочитаната цел попадне в мишената.

4. Изберете иконата от Interaction Menu.

4.1.4 Как да използвамЩракване и влачене в TD Control?

1. Съсредоточете взирането си към желаната зона на екрана (или икона върху екрана), където искате да
изпълните действието.

2. Изберете иконата (Активатор).
Ще се отвори Interaction Menu.

3. Мерникът в средата на целевия прозорец ще се покаже там, където ще се изпълнява действието.
Ако е необходимо, фино настройте точката на активиране като следвате тези стъпки.

a. Изберете иконата (Коригиране на целта).
b. Като се взирате, преместете Очертаването в целевия прозорец, докато поставите точната избрана

точка.
Мерникът ще се премести на новата позиция.

c. Повторете, докато предпочитаната цел попадне в мишената.

4. Изберете иконата от Interaction Menu.
5. Изберете новото местоположение на обекта.

Ще се покаже обозначителна линия между старото и новото местоположение на Очертаването.

6. Съсредоточете взирането си върху новото местоположение.

22 4 Използване на TD Control #12008273 TD Control Ръководство за потребителя v.1.1 - bg-BG



На екрана извън Очертаването ще се появи икона Пусни.

7. Изберете действието (Пусни), за да пуснете обекта на новото местоположение.
Показва се действието Коригиране на целта.

8. Изберете точното място за новото местоположение.
9. Сега обектът е на новото местоположение.

4.1.5 Как да активирам клавиатурата в TD Control?
Клавиатурата се използва за въвеждане на текст в документ, въвеждане на текст в поле за търсене, избиране на
Преименуване в меню, за да преименувате документ

1. Съсредоточете взирането си към желаната зона на екрана (или икона върху екрана), където искате да
изпълните действието.

2. Изберете иконата (Активатор).
Ще се отвори Interaction Menu.

3. Мерникът в средата на целевия прозорец ще се покаже там, където ще се изпълнява действието.
Ако е необходимо, фино настройте точката на активиране като следвате тези стъпки.

a. Изберете иконата (Коригиране на целта).
b. Като се взирате, преместете Очертаването в целевия прозорец, докато поставите точната избрана

точка.
Мерникът ще се премести на новата позиция.

c. Повторете, докато предпочитаната цел попадне в мишената.
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4. Изберете иконата от Interaction Menu.

5. Ако е необходимо, използвайте бутоните (Преместване на клавиатурата нагоре) или
(Преместване на клавиатурата надолу), за да преместите клавиатурата.

4.1.5.1 Клавиатура

Като изберете функцията Клавиатура на от Interaction Menu, Клавиатурата ще се появи като клавиатура на
екрана. Клавиатурата винаги ще се появява на противоположната страна на екрана, където взаимодействате.

Възможно е да преместите Клавиатурата като използвате бутоните (Преместване на клавиатурата нагоре)

или (Преместване на клавиатурата надолу), които се появяват когато Клавиатурата е активна на екрана.

В зависимост от езика Клавиатурата се състои от четири-пет (4–5) страници. Потребителят може лесно да

превключва между различните страници на клавиатурата, като избере един от тези бутони , или

, намиращи се в горния десен ъгъл на Клавиатурата или в горния ляв ъгъл в страниците с цифри и
допълнителни символи.

Клавишът върху клавиатурата, където потребителят се взира, ще бъде обозначен със светла рамка около

символа/функцията върху клавиша и когато е избран клавиша, той бързо ще промени цвета си на

зададения цвят на активиране .

Страниците на клавиатурата са:

Фигура 4.1 Страница с клавиатурата

Фигура 4.2 Страница с цифрите
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Фигура 4.3 Страница с допълнителни символи

Фигура 4.4 Страница с конкретен език

Фигура 4.5 Страница с функционални клавиши

За да промените езика на клавиатурата и други настройки на клавиатурата, вижте 5 Настройки на TD Control,
страница 35.

4.1.5.1.1 Предвиждане на думи

Машината за предвиждане на думи, използвана в TD Control е от SwiftKey™ и обикновено се използва в таблети и
смартфони. SwiftKey™ използва комбинация от технологии за изкуствен интелект, за да предположи следващата
дума, която потребителят възнамерява да въведе. SwiftKey™ запаметява от предишни текстове, които
потребителят е писал и извежда предположения на базата на текущия текст, който се въвежда и каквото е
запаметено. Езикът за предвиждане на думи ще се промени в зависимост от настройките за език на клавиатурата.
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Фигура 4.6 Клавиатура с активирано предвиждане на думи

Когато се използва Предвиждането на думи, над Клавиатурата се появяват три (3) полета. Най-лявото поле
показва най-вероятната предвидена дума, а останалите две (2) полета съдържат по една предвидена дума. За да
изберете предвидена дума, изберете полето с правилната дума в него. Ако не можете да откриете думата, която
търсите, продължавайте да въвеждате текст и вероятно думата, която търсите ще се появи след следващия
символ.

Ако използвате Предвиждане на думи и искате да въведете дума, която съдържа ударение, ще спестите
време и усилия като оставите Предвиждането на думи да се справи с това. Просто въведете „вълна“ и ще
получите предложение за „вълна̀“.

4.1.6 Как да използвам Коригиране на целта в TD Control?

Действието Коригиране на целта се използва за фино настройване на точката на активиране вътре в целевия
прозорец. Мерникът в средата на целевия прозорец ще се покаже там, където ще се изпълнява действието.

Фино настройте точката на активиране като следвате тези стъпки.

1. Изберете иконата (Коригиране на целта).
2. Като се взирате, преместете Очертаването в целевия прозорец, докато поставите точната избрана точка.

Мерникът ще се премести на новата позиция.

3. Повторете, докато предпочитаната цел попадне в мишената.

4.1.7 Как да използвам Двойно щракване в TD Control?

1. Съсредоточете взирането си към желаната зона на екрана (или икона върху екрана), където искате да
изпълните действието.

2. Изберете иконата (Активатор).
Ще се отвори Interaction Menu.

3. Мерникът в средата на целевия прозорец ще се покаже там, където ще се изпълнява действието.
Ако е необходимо, фино настройте точката на активиране като следвате тези стъпки.
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a. Изберете иконата (Коригиране на целта).
b. Като се взирате, преместете Очертаването в целевия прозорец, докато поставите точната избрана

точка.
Мерникът ще се премести на новата позиция.

c. Повторете, докато предпочитаната цел попадне в мишената.

4. Изберете иконата от Interaction Menu.

4.1.8 Как да използвам Ляво щракване в TD Control?

1. Съсредоточете взирането си към желаната зона на екрана (или икона върху екрана), където искате да
изпълните действието.

2. Изберете иконата (Активатор).
Ще се отвори Interaction Menu.

3. Мерникът в средата на целевия прозорец ще се покаже там, където ще се изпълнява действието.
Ако е необходимо, фино настройте точката на активиране като следвате тези стъпки.

a. Изберете иконата (Коригиране на целта).
b. Като се взирате, преместете Очертаването в целевия прозорец, докато поставите точната избрана

точка.
Мерникът ще се премести на новата позиция.

c. Повторете, докато предпочитаната цел попадне в мишената.

4. Изберете иконата от Interaction Menu.

4.2 Действия в Менюто „Извън екрана“

4.2.1 Как да активирам Switcher в TD Control?
Чрез Switcher потребителят може да превключва между активен софтуер и да стартира приложения на Tobii
Dynavox.

1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната
на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете действието (Switcher).
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Ще се отвори Switcher.

За повече информация относно Switcher вижте 6 Switcher, страница 55.

4.2.2 Как да активирам Таблото в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard).
Ще се отвори Таблото.

Фигура 4.7 Dashboard.

За повече информация вижте 4.3 Действията в Dashboard, страница 31

4.2.3 Паузиране в TD Control
Използването на взиране на погледа е повтаряща се физическа дейност и мускулите около очите могат да се
изморят. Паузирането на взирането не само ви дава време да гледате към екрана без взаимодействие, но
осигурява на очите ви време да си починат.

4.2.3.1 Как да паузирате Проследяването на погледа в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.
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2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Пауза).

Оранжева икона за пауза ще се появи за кратко върху екрана и ще има оранжева ивица върху
външните ръбове на екрана, обозначаваща, че TD Control е на пауза.

4.2.3.2 Как мога да видя дали Проследяването на погледа е на пауза в TD Control?
Ще има оранжева ивица върху външните ръбове на екрана.

4.2.3.3 Как да подновя Проследяването на погледа в TD Control
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.

В долната част на екрана ще се появи иконата (Подновяване на взирането).
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2. Изберете иконата (Подновяване на взирането), за да подновите проследяването на погледа в TD
Control.

4.2.4 Непрекъснати режими в TD Control
Има два (2) различни режима на непрекъснати действия в TD Control:

● Разширени непрекъснати действия
● Опростени непрекъснати действия

За повече информация относно режимите на непрекъснати действия, вж. 3.3.1.1 Меню „Извън екрана” в
непрекъснат режим, страница 13

4.2.4.1 Как да изпълня непрекъснато действие в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете действието (Непрекъснато щракане).
Ще се отвори менюто извън екрана за непрекъснатост.

3. Изберете едно от наличните непрекъснати действия.
4. Съсредоточете взирането си към желаната зона на екрана (или икона върху екрана), където искате да

изпълните действието.

Избраното непрекъснато действие ще бъде активно докато потребителят активно не промени или не
излезе от действието.

TD Control може да бъде зададено като отворено в един от тези режими, ако желаете.

4.2.4.2 Как да променя избраното непрекъснато действие в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
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Ще се отвори менюто извън екрана за непрекъснатост.

Избраните непрекъснати дейности ще имат оранжев фон.

2. Изберете едно от наличните непрекъснати дейности.

4.2.4.3 Как да изляза от избраното непрекъснато действие в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
Ще се отвори менюто извън екрана за непрекъснатост.

Избраните непрекъснати дейности ще имат оранжев фон.

2. Изберете иконата (Затвори), за да спрете да използвате непрекъснатото действие.

4.3 Действията в Dashboard

4.3.1 Как да активирам Dashboard в TD Control?
Dashboard е скрито, така че няма да взаимодейства със и/или да разсейва потребителя. За да отворите Dashboard,
следвайте тези стъпки.

1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната
на устройството за проследяване на поглед.
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В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard).
Ще се отвори Dashboard.

4.3.2 Как да активирам действие от Dashboard в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.
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2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието, което ще се изпълнява от Dashboard или изберете бутона затвори, за да анулирате.

4.3.3 Как да изпълня бързо Калибриране в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Бързо калибриране).
4. Пробвайте вашето калибриране като погледнете към различни цели.

5. Ако е необходимо, изберете бутона Калибриране.
6. Гледайте към оранжевите точки, една по една, които се появяват върху екрана, докато не изчезнат.
7. Пробвайте новото си калибриране.
8. Повторете стъпки от 7–9 докато не сте удовлетворени.
9. Изберете бутона Затвори.

За повече информация относно Калибриране вижте 5.2.1 Как функционира процеса по калибриране в TD Control?,
страница 39
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4.3.4 Как да накарам устройството ми да заспи с TD Control?
Използването на тази функция означава, че някой друг ще трябва да събуди устройството, защото няма
функция „събуждане при взиране“.

1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната
на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard).

3. Изберете иконата (Заспиване).
4. Изберете един от следните бутони:

● Заспиване— За да заспи устройството.
● Анулиране— За да се прекрати процеса по заспиване на устройството.

4.3.5 Как да получа достъп до Настройки в TD Control?

1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната
на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да получите достъп до настройките за TD Control.
За повече информация относно наличните настройки, вижте 5 Настройки на TD Control, страница 35

4.3.6 Как да получа достъп до Бележник в TD Control?

1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната
на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Бележник), за да отворите Бележника.
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5 Настройки на TD Control

Икони Действие Описание
Активиране Отворя настройките за Активиране и обратна връзка.

За повече информация вижте 5.1 Активиране , страница 35.

Калибриране Отваря настройките за Калибриране.
За повече информация вижте 5.2 Калибриране , страница 39.

Клавиатура Отваря настройките на Клавиатурата.
За повече информация вижте 5.3 Клавиатура , страница 43.

Режим Отваря настройките на Режима.
За повече информация вижте .5.4 Режим , страница 47.

Общи Отваря Общите настройки.
За повече информация вижте .5.5 Общи , страница 48.

Персонализиране Отваря настройките за Персонализиране.
За повече информация вижте .5.6 Персонализиране ,
страница 50.

Устройството Отваря настройките на Устройството.
За повече информация вижте .5.7 Устройството .

Моят акаунт ОтваряМоят акаунт.
За повече информация вижте 5.8 Моят акаунт , страница 53.

5.1 Активиране
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5.1.1 Метод на активиране

5.1.1.1 Как да променя Метода на активиране в TD Control
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Активиране), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.
6. Потърсете в раздела Метод на активиране.
7. Изберете един от следните радио бутони:

● Взиране—Взаимодействие с Control единствено посредством очите ви
● Взиране и бутон—Взаимодейства с Control чрез едновременно използване на очите и на бутон

Необходим е бутон за включване на тази настройка.

8. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

9. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.1.2 Скорост

5.1.2.1 Как да избера Времето на съсредоточаване за Очертаването в TD Control
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Активиране), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.
6. Потърсете в раздела Скорост.
7. Изберете радио бутона за Време на съсредоточаване за една от следните стойности:

● Бавно (по подразбиране)
● Средно
● Бързо

8. Ако е необходимо, фино настройте времето с бутоните и .

9. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

10. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.
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5.1.2.2 Как да променя/задам Времето на задържане за бутоните в TD Control?
Времето на задържане е времето, през което потребителят трябва да съсредоточи взирането си върху елементите
за действие в менюто за взаимодействие и менютата извън екран и да активира избраното действие.

Тази настройка е само за времето на задържане на бутоните. Освен това има настройка за време на
задържане на клавиатурата. За повече информация вижте 5.3.2.1 Как да променя/задам Времето на
задържане за клавиатурата в TD Control?.

1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната
на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Активиране), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.
6. Потърсете в раздела Скорост.
7. Изберете радио бутона за Време на задържане за една от следните стойности:

● Бавно (по подразбиране)
● Средно
● Бързо

8. Ако е необходимо, фино настройте времето с бутоните и .

9. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

10. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.1.3 Проследяване

5.1.3.1 Как да променя/задам Непрозрачността за Очертаването в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Активиране), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.

6. Изберете бутона (Следваща страница), за да отидете на следващата страница с настройки.
7. Потърсете в раздела Очертание.
8. Изберете радио бутона за Непрозрачност за една от следните стойности:

● Светла (по подразбиране)
● Средна
● Тъмна

9. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.
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10. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.1.4 Коригиране на целта

5.1.4.1 Как мога да избера по какъв начин ще работи Коригиране на целта в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Активиране), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.

6. Изберете бутона (Следваща страница), за да отидете на следващата страница с настройки.
7. Потърсете в раздела Коригиране на целта.
8. Изберете радио бутона за Коригиране на целта за една от следните стойности:

● Изключено (по подразбиране) — Ръчно изберете действието Коригиране на целта от Interaction Menu,
когато трябва да коригирате целта.

● Автоматично — Control ще коригира целта вместо вас. Системата ще се научи да бъде по-добра и ще се
адаптира към потребителя с времето.

● Ръчно — Коригирането на целта ще се стартира автоматично при съсредоточаване на потребителя, за
да избере целевата зона преди да се отвори Interaction Menu, за да избере желаното действие.

Потребителите с не толкова точно взиране може да се възползват от Ръчно коригиране на целта.

9. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

10. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.1.4.2 Как да избера поведението на прозореца за приближаване приЩракване и влачене в TD
Control?

1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната
на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Активиране), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.

6. Изберете бутона (Следваща страница), за да отидете на следващата страница с настройки.
7. Потърсете в раздела Коригиране на целта.
8. Изберете радио бутона заЩракване и влачене, за да включвате и изключвате прозореца за приближаване

при финалната стъпка, когато изпълнявате действието Щракване и влачене.
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9. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

10. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.2 Калибриране

5.2.1 Как функционира процеса по калибриране в TD Control?
Процесът по калибриране действа както следва:

Тестването на калибрирането ще се покаже, когато започне калибрирането, без значение дали е бързо
калибриране или обикновено калибриране. Тази страница ви предлага шанса да оцените качеството на вашето
калибриране.

На екрана за тестване на калибрирането има кръгове с малки точки в центъра. Оранжевата точка показва къде
гледа потребителя. Съсредоточете взирането върху една от точките, тя показва къде устройството за
проследяване на поглед засича съсредоточаването в тази точка и колко малко или голямо отклонение има.

Ако оранжевият кръг е рамките на белия кръг с точки, тогава калибрирането е достатъчно добро, за да
използвате TD Control.
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Когато е избран бутона Калибриране, ще се появи екрана за първо калибриране. Той представлява черен екран и
в центъра на екрана има една оранжева точка с черен център.

Нищо няма да се случи докато потребителят съсредоточава взирането си върху точката, устройството за
проследяване на поглед ще отчете съсредоточаването, а точката ще мигне веднъж и ще изчезне.

Ако точка продължава да стои на екрана, това означава, че устройството за проследяване на поглед не е
отчело данните от взирането за тази позиция.

Ще се появи нов екран. Той представлява черен екран, а в четирите ъгъла ще има оранжева точка с черен център.

Нищо няма да се случи докато потребителят съсредоточава взирането си върху точките, устройството за
проследяване на поглед ще отчете съсредоточаването върху тази точка, а точката ще мигне веднъж и ще изчезне.

Ако точка продължава да стои на екрана, това означава, че устройството за проследяване на поглед не е
отчело данните от взирането за тази позиция.

Когато потребителят е съсредоточил взирането си върху всички точки на екрана и всички точки са изчезнали,
процесът по калибриране приключва и екранът за тестване на калибрирането ще се появи отново.

Пробвайте калибрирането като погледнете към кръговете на екрана. Затворете екрана за тестване на
калибрирането или започнете ново калибриране, ако е необходимо.

5.2.2 Как да избера кое око да се проследява TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.
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2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Калибриране), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.
6. Потърсете в раздела Калибриране.
7. Изберете радио бутона за Проследяване на поглед за устройството за проследяване на поглед по един от

следните начини, за да проследите очите на потребителя:
● Двете (по подразбиране)
● Лявото
● Дясното

8. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

9. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.2.3 Как да проверя позиционирането на потребителя, като използвам Статуса
на проследяването в TD Control?

1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната
на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Калибриране), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.
6. Проверете позиционирането на потребителя, като гледате в полето на Статуса на проследяването.

За повече информация вижте 3.5 Поле за статус на проследяването

7. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

8. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.2.4 Как да Калибрирам потребител в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Калибриране), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.
6. Проверете позиционирането на потребителя, като гледате в полето на Статуса на проследяването.

За повече информация вижте 3.5 Поле за статус на проследяването
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7. Изберете бутона Тестване и калибриране.
Ще се отвори страницата за проверка на калибрирането.

8. Изберете бутона Калибриране.
9. Гледайте към оранжевите точки, една по една които се появяват върху екрана, докато не изчезнат.
10. Пробвайте новото калибриране.
11. Повторете стъпки от 7–9 докато не сте удовлетворени.
12. Изберете бутона Затвори.

5.2.5 Как да променя настройката на дисплея за моето устройство за
проследяване на поглед в TD Control?

1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната
на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Калибриране), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.
6. Изберете бутона Настройка на дисплея.

За този бутон не е активирано взирането и трябва да бъде избран чрез докосване или чрез
мишката.

7. Следвайте инструкциите на екрана.
8. Изберете бутона Готово

9. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

10. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.
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5.3 Клавиатура

Език

Показва се подредбата на клавиатурата за избрания език. Изберете бутона Промени, за да промените подредбата
на клавиатурата за друг език. Има налични няколко различни подредби на клавиатура.

5.3.1 Метод на активиране

5.3.1.1 Как да променя Метода на активиране в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Клавиатура), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.
6. Потърсете в раздела Метод на активиране.
7. Изберете един от следните радио бутони:

● Взиране—Взаимодействие с Control единствено посредством очите ви
● Взиране и бутон—Взаимодейства с Control чрез едновременно използване на очите и на бутон

Необходим е бутон за включване на тази настройка.

8. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

9. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.3.2 Бутони

5.3.2.1 Как да променя/задам Времето на задържане за клавиатурата в TD Control?

Тази настройка е само за времето на задържане на клавиатурата. Освен това има настройка за време на
задържане на бутоните. За повече информация вижте 5.1.2.2 Как да променя/задам Времето на
задържане за бутоните в TD Control?.
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1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната
на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Клавиатура), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.
6. Потърсете в раздела Бутони.
7. Изберете радио бутона за едно от следните Времена на задържане (ms):

● Бавно (по подразбиране)
● Средно
● Бързо

8. Ако е необходимо, фино настройте времето с бутоните и .

9. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

10. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.3.2.2 Как да избера поведението за Адаптивна скорост на задържане в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Клавиатура), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.
6. Потърсете в раздела Бутони.
7. Изберете радио бутона за Адаптивна скорост на задържане, за да превключвате между вкл./изкл.

позиция на Адаптивната скорост на задържане.

8. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

9. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.3.3 Прогноза

5.3.3.1 Как да избера поведението за Предвиждания в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.
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3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Клавиатура), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.

6. Изберете бутона (Следваща страница), за да отидете на следващата страница с настройки.
7. Потърсете в раздела Предвиждания.
8. Изберете радио бутона за Предвиждане, за да превключвате между вкл./изкл. позиция на предвиждането

на думи.

9. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

10. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.3.3.2 Как да променя/задам Времето на задържане на предвиждането в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Клавиатура), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.

6. Изберете бутона (Следваща страница), за да отидете на следващата страница с настройки.
7. Потърсете в раздела Предвиждания.
8. Изберете радио бутона за едно от следните Времена на задържане на предвиждането (ms):

● Бавно (по подразбиране)
● Средно
● Бързо

9. Ако е необходимо, фино настройте времето с бутоните и .

10. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към Настройките на клавиатурата.

11. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.3.4 Общи

5.3.4.1 Как да променя/задам Езика на клавиатурата в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.
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4. Потърсете иконата (Клавиатура), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.

6. Изберете бутона (Следваща страница), за да отидете на следващата страница с настройки.
7. Потърсете в раздела Общи под Език.

Активният език ще се покаже след заглавието на Езика.

8. Изберете бутона Промени.
9. Уверете се, че е избран бутона Инсталиран.
10. Изберете предпочитания език.

11. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към Настройките на клавиатурата.

12. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

13. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.3.4.2 Как да изтегля нова клавиатура за език в TD Control?

Уверете се, че устройството ви е свързано към интернет преди да продължите.

1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната
на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Клавиатура), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.

6. Изберете бутона (Следваща страница), за да отидете на следващата страница с настройки.
7. Потърсете в раздела Общи под Език.

Активният език ще се покаже след заглавието на Езика.

8. Изберете бутона Промени.
9. Изберете бутона Изтегляне.

10. Изберете иконата (Изтегляне) за предпочитания език.
11. Изберете бутона Инсталиране, за да изтеглите избрания език.

12. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към Настройките на клавиатурата.

13. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

14. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.3.4.3 Как да избера поведението за Вид на звукова обратна връзка в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.
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2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Потърсете иконата (Клавиатура), за да откриете картата с правилните настройки.
5. Изберете бутона Отвори.

6. Изберете бутона (Следваща страница), за да отидете на следващата страница с настройки.
7. Потърсете в раздела Общи.
8. Изберете радио бутона за Вид на звукова обратна връзка, за да превключвате между вкл./изкл. позиция

на вид на звукова обратна връзка.

9. Изберете бутона (Следваща страница), за да отидете на следващата страница с настройки.

10. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.4 Режим

5.4.1 Непрекъснат режим

5.4.1.1 Как да избера кой вид Непрекъснат режим да използвам в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Изберете бутона (Следващ екран), намиращ се вдясно.

5. Потърсете иконата (Режим), за да откриете картата с правилните настройки.
6. Изберете бутона Отвори.
7. Потърсете в раздела Непрекъснат режим.
8. Изберете един от следните радио бутони в Режим:
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● Разширени
● Опростени

За повече информация вижте 3.3.1.1 Меню „Извън екрана” в непрекъснат режим, страница 13.

9. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към Настройките на клавиатурата.

10. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.4.1.2 Как да активирам/деактивирам Стартиране на непрекъснат режим в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Изберете бутона (Следващ екран), намиращ се вдясно.

5. Потърсете иконата (Режим), за да откриете картата с правилните настройки.
6. Изберете бутона Отвори.
7. Потърсете в раздела Непрекъснат режим.
8. Изберете радио бутона за Стартиране, за да превключвате дали Control ще стартира във включен/

изключен избран непрекъснат режим.

9. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към Настройките на клавиатурата.

10. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.5 Общи

5.5.1 Как да избера Езика на приложението за TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.
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2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Изберете бутона (Следващ екран), намиращ се вдясно.

5. Потърсете иконата (Общи), за да откриете картата с правилните настройки.
6. Изберете бутона Отвори.
7. Потърсете в раздела Език на приложението.

Активният език ще се покаже след заглавието на Езика.

8. Изберете бутона Промени.
9. Изберете предпочитания език.

10. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към Общите настройки.

11. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

12. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.5.2 Как да събирам регистри за TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Изберете бутона (Следващ екран), намиращ се вдясно.

5. Потърсете иконата (Общи), за да откриете картата с правилните настройки.
6. Изберете бутона Отвори.
7. Потърсете в раздела Събиране на регистри.
8. Изберете бутона Регистър.
9. Изберете бутона Да

Регистрите ще се създават на десктопа.

10. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

11. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.5.3 Как да избера Автоматично стартиране TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

#12008273 TD Control Ръководство за потребителя v.1.1 - bg-BG 5 Настройки на TD Control 49



2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Изберете бутона (Следващ екран), намиращ се вдясно.

5. Потърсете иконата (Общи), за да откриете картата с правилните настройки.
6. Изберете бутона Отвори.
7. Потърсете в раздела Автоматично стартиране.
8. Превключете Автоматичното стартиране в позиция Вкл., за да стартирате автоматично TD Control когато

се стартира Windows® на устройството.

9. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

10. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.6 Персонализиране

5.6.1 Как да премахна действие от Менюто за взаимодействие в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Изберете бутона (Следващ екран), намиращ се вдясно.

5. Потърсете иконата (Персонализиране), за да откриете картата с правилните настройки.
6. Изберете бутона Отвори.

7. Изберете бутона , за да премахнете действието.
8. Изберете бутона Премахване.
9. Повторете стъпки 7–8 докато сте удовлетворени.
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10. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

11. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.6.2 Как да добавя действие към Менюто за взаимодействие в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Изберете бутона (Следващ екран), намиращ се вдясно.

5. Потърсете иконата (Персонализиране), за да откриете картата с правилните настройки.
6. Изберете бутона Отвори.

7. Изберете бутона (Добави) за желаната позиция.
8. Изберете Действието, което ще добавите.
9. Изберете бутона Добавяне.

10. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към Настройките на клавиатурата.

11. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.7 Устройството
Тази функция е налична само за I-Series I-13 и I-16.
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5.7.1 I-Series адаптивни бутони

5.7.1.1 Как да задавам/променям действието за триъгълния бутон за I-Series в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Изберете бутона (Следващ екран), намиращ се вдясно.

5. Изберете бутона (Следващ екран), намиращ се вдясно.

6. Потърсете иконата (Устройство), за да откриете картата с правилните настройки.
7. Изберете бутона Отвори.
8. Изберете бутона Промени за раздела на триъгълния бутон
9. Изберете радио бутона за една от следните функции:

● Статус на проследяването
● Калибриране
● Switcher
● Клавиатура
● Няма (по подразбиране)

10. Изберете бутона OK.

11. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към Настройките на клавиатурата.

12. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.7.1.2 Как да задавам/променям действието за квадратния бутон за I-Series в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Изберете бутона (Следващ екран), намиращ се вдясно.

5. Изберете бутона (Следващ екран), намиращ се вдясно.

6. Потърсете иконата (Устройство), за да откриете картата с правилните настройки.
7. Изберете бутона Отвори.
8. Изберете бутона Промени за раздела на триъгълния бутон
9. Изберете радио бутона за една от следните функции:

● Статус на проследяването
● Калибриране
● Switcher
● Клавиатура
● Няма (по подразбиране)
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10. Изберете бутона OK.

11. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към Общите настройки.

12. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.7.1.3 Как да активирам/деактивирам Бутоните за сила на звука в I-Series в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Изберете бутона (Следващ екран), намиращ се вдясно.

5. Изберете бутона (Следващ екран), намиращ се вдясно.

6. Потърсете иконата (Устройство), за да откриете картата с правилните настройки.
7. Изберете бутона Отвори.
8. Изберете радио бутона за Бутоните за сила на звука да превключвате между вкл./изкл. позиция на

Бутоните за сила на звука.

9. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

10. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.

5.8 Моят акаунт
Вашият безплатен акаунт в myTobiiDynavox.com ви дава достъп до многобройни предимства, включително
облачно съхранение за архивиране на вашите настройки за предвиждане и синхронизиране между множество
устройства.

5.8.1 Как да създам Акаунт за Моят акаунт в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Изберете бутона (Моят акаунт).
5. Изберете бутона Създаване на акаунт.

6. Попълнете всички полета, като използвате бутона (Редактиране) за всяка стойност.
7. Изберете радио бутона, за да се съгласите със Сроковете и условията.
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Изберете бутона Срокове и условия, за да прочетете Сроковете и условията.

8. Изберете бутона Създаване.
До имейл адреса ще бъде изпратен имейл за удостоверяване.

9. Отидете в имейл акаунта си.
10. Отворете Потвърждение на имейла от Tobii Dynavox.
11. Изберете бутона Удостоверяване на имейла в имейла, за да удостоверите имейл адреса.

5.8.2 Как да вляза в Моят акаунт в TD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
В долната средна част на екрана ще се появи менюто „Извън екрана“.

2. Изберете иконата (Dashboard), за да отворите Dashboard.

3. Изберете действието (Настройки), за да отворите TD Control Настройките.

4. Изберете бутона (Моят акаунт).

5. Изберете бутона (Редактиране) за имейл адреса.
6. Въведете имейл адреса.

7. Изберете бутона (Редактиране) за паролата.
8. Въведете паролата.
9. Изберете бутона Вписване.

10. Изберете бутона (Назад), за да се върнете към TD Control Настройките.

11. Изберете бутона (Затвори), за да излезете от TD Control Настройките.
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6 Switcher
Switcher е помощно приложение, което позволява лесно превключване между инсталираните приложения на Tobii
Dynavox, други приложения и отварянето на прозорци.

6.1 Как да получа достъп до SwitcherTD Control?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
Приложението Switcher ще се появи в долната средна част на екрана.

2. Изберете Switcher
Ще се отвори Switcher.

6.2 Как да превключа към приложение в Switcher
Ако искате да добавите приложение, различно от Tobii Dynavox, моля, уверете се, че сте стартирали
желаното приложение преди да продължите.

1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната
на устройството за проследяване на поглед.
Приложението Switcher ще се появи в долната средна част на екрана.

2. Изберете Switcher
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3. Изберете желаното приложение.

4. Изберете бутона (Готово) в горния ляв ъгъл.

5. Изберете бутона (Затвори).

6.3 Как да добавя приложение в Switcher?
Ако искате да добавите приложение, различно от Tobii Dynavox, моля, уверете се, че сте стартирали
желаното приложение преди да продължите.

1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната
на устройството за проследяване на поглед.
Приложението Switcher ще се появи в долната средна част на екрана.

2. Изберете Switcher

3. Изберете бутона (Редактиране) в горния ляв ъгъл.

4. Изберете бутона (Добави) за желаното местоположение.
5. Изберете правилния прозорец:

● Tobii Dynavox
● Стартиране на приложение

6. Изберете желаното приложение.

7. Изберете бутона (Готово) в горния ляв ъгъл.

8. Изберете бутона (Затвори).

6.4 Как да премахна приложение от Switcher?
1. Съсредоточете погледа си под екрана, в средата на устройството за проследяване на поглед или в зоната

на устройството за проследяване на поглед.
Приложението Switcher ще се появи в долната средна част на екрана.

2. Изберете Switcher
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3. Изберете бутона (Редактиране) в горния ляв ъгъл.

4. Изберете бутона (Премахване) за желаното местоположение.
5. Изберете бутона Премахване, за да потвърдите.

6. Изберете бутона (Готово) в горния ляв ъгъл.

7. Изберете бутона (Затвори).
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Поддръжка за Вашето устройство от Tobii Dynavox

Получаване на онлайн помощ
Вижте конкретната за продукта страница за поддръжка на Вашето устройство от Tobii Dynavox. Тя съдържа актуална информация за въпроси и съвети и тънкости, свързани с
продукта. Намерете нашите онлайн страници за поддръжка на адрес: www.TobiiDynavox.com/support-training

Свържете се с Вашия консултант или посредник за решението
При въпроси или проблеми, свързани с Вашия продукт, свържете се за помощ с Вашия консултант за решението или упълномощен посредник на Tobii Dynavox. Те са най-
запознати с Вашата персонална настройка и могат най-добре да Ви помогнат със съвети и обучение за продукта. За информация за контакт, посетете www.TobiiDynavox.com/
contact

Авторско право ©Tobii Dynavox AB. Не всички продукти и услуги се предлагат на всеки местен пазар. Спецификациите подлежат на промени без предварително известие. Всички търговски марки са притежание на съответните им собственици.

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