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1 O TD Control
1.1 Zamýšlené použití
Tobii Dynavox technologie sledování očí pomohla tisícům osob s postižením v oblasti komunikace a mobility komunikovat
a vést svobodnější život. Ale co ti, kteří chtějí udělat další krok a využít vše, co jim počítač nabízí? TD Control je nový
způsob interakce s počítačem a jeho ovládání pomocí sledování očí a nabízí intuitivnější zážitek, který poskytuje nejvyšší
míru nezávislosti. Technologie sledování očí existuje již mnoho let, ale co TD Control odlišuje od ostatních technologií je,
že vám nejen nabízí možnost ovládat počítač očima, ale považuje tento způsob za nejintuitivnější a nejlogičtější cestu.
Tento inovativní přístup, známý jako "Interaction First", vám umožní používat počítač nejen pohodlně a vlastním tempem,
ale také vám umožní používat váš oblíbený software včetně prohlížení webu, e-mailu a hraní her.

Interaction First umožňuje uživateli vybrat objekt, se kterým chce interagovat ještě předtím, než se rozhodne, co vlastně
chce udělat. To se jeví jako přirozenější a intuitivnější chování a pomůže uživateli snížit počet chyb.

Převezměte plnou kontrolu nad svým počítačem pouhým pohledem. S pomocí našeho softwaru můžete napodobovat
všechny typy pohybu myší, akce přejetí a psát text. Rovněž jsme přidali chytré zkratky, aby byl přístup ke všem částem
Windows ještě snazší!

1.2 Požadavky na systém
Komponent Požadavky

Počítač a procesor i5-4200U @ 1,60 GHz (i5 4. generace se dvěma jádry / 4
vlákny)

Paměť (RAM). 8 gigabajt (GB) paměti RAM (doporučené minimum).

Pevný disk 500 megabajtů (MB) volného místa

Operační systém Windows 10

Verze .NET 4.7.2
Eye Tracker Tobii Dynavox I-Series I-13 a I-16 a Tobii Dynavox PCEye

5
Další požadavky a úvahy Pro příjem aktualizací se doporučuje připojení k internetu.
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2 První spuštění
Při prvním spuštění TD Control projde uživatel vstupním školením. Vstupní školení se skládá z těchto částí:

1. Úvodní obrazovka.
2. Uvítací zobrazení.
3. Zobrazení stavu sledování (ukazuje, v jaké pozici před oční navigací se uživatel nachází. (Více informací naleznete

v 3.5 Rámeček Stav sledování, strana 18).
4. Zobrazení kalibrace (více informací naleznete v 5.2 Kalibrace ).
5. Zobrazení podmínek služeb
6. Zobrazení návodu k použití

Po výběru tlačítka (Skrýt návod) v Návodu k použití se ve střední dolní části obrazovky zobrazí zpráva informující
uživatele o přístupu k Dashboard.
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Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

Vyskakovací okno se bude zobrazovat, dokud uživatel nevybere ikonu (Dashboard).

Při prvním výběru ikony (Dashboard) uživatelem se zobrazí Návod k použití pro Dashboard.

Výběrem tlačítka (Skrýt Návod) v Návodu k použití ukončíte tento Návod.
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3 Přehled TD Control
3.1 Trace
Stopa sleduje pohled uživatele. Dokud uživatel nezafixuje pohled, zůstává Stopa spíše průhledná, pak se vybarví a
zobrazí se Aktivátor. Aktivátor bude vždy směřovat do středu obrazovky, kde se bude nacházet Interaction Menu. Když
uživatel zafixuje pohled, oblast mezi malými a velkými kruhy se uzamkne na pozici obrazovky, kde se Stopa nachází a
zobrazí se snímek oblasti uvnitř Stopy v cílové oblasti Stopy. Když uživatel opustí pohledem Stopu, snímek se uvolní a
Stopa se vrátí do neaktivovaného stavu. Stopa funguje na všech typech pozadí.

Obrázek 3.1 Aktivní stopa

Tabulka 3.1 Stopa

Prvek Akce Popis

Stopa Stopa poskytuje uživateli zpětnou vazbu o tom, kde se na obrazovce nachází jeho
pohled. Stopa se bude pohybovat po obrazovce podle pohledu uživatele. Když uživatel
zafixuje pohled na obrazovce po stanovenou dobu, zobrazí se Aktivátor.

Aktivátor Otevře Interaction Menu. Více informací naleznete v 3.2 Interaction Menu, strana 10.

Dashboard Otevře Dashboard. Více informací naleznete v 3.4 Dashboard, strana 16.
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3.2 Interaction Menu

Velký kruh se zaměřovacím křížem ve střední části, uprostřed Interaction Menu je zvětšený snímek cílové oblasti.
Zaměřovací kříž lze jemně doladit, abyste přesně zamířili na požadovaný bod v cílové oblasti. V Tabulka 3.2 Interaction
Menu, strana 10, jsou vysvětleny všechny akce dostupné v Interaction Menu.

Tabulka 3.2 Interaction Menu

Ikona Akce Popis

Procházet Akce, která v případě posunovacího okna, aktivuje posunování stránky řízené
pohledem.

● Podívejte se na posunovací oblast a setrvejte na ni pohledem.
Otevře se Interaction Menu.

● Vyberte akci Posunout.
● Pro posunování nahoru se podívejte nad posunovací kotvu.
● Pro posunování dolů se podívejte pod posunovací kotvu.
● Pro posunování doleva se podívejte doleva od posunovací kotvy.
● Pro posunování doprava se podívejte doprava od posunovací kotvy.
● Chcete-li akci posunování ukončit, podívejte se na tlačítko Exit umístěné na pravé

straně.

Úlohu Posunování pohledem použijte k vertikálnímu posunování v aplikacích
Modern UI a na úvodní obrazovce Modern UI Windows.

Čím dále se díváte od posunovací kotvy, tím rychleji se posouvá.

Více informací naleznete v 4.1.2 Jak používat akci Posunout v TD Control?, strana 19

Kliknutí pravým
tlačítkem

Akce, která provede jedno kliknutí pravým tlačítkem myši.
Více informací naleznete v 4.1.3 Jak provedu kliknutí pravým tlačítkem v TD
Control?, strana 20

Kliknutí a
přesunutí

Akce pro přesun objektů nebo výběr oblastí.

● Podívejte se na objekt, který chcete přesunout.
● Vyberte akci Kliknutí a podržení.
● Podívejte se na pozici upuštění objektu.
● Vyberte ikonu Upustit, která se zobrazí na obrazovce, když setrváte pohledem na

pozici pro upuštění.
Více informací naleznete v 4.1.4 Jak používat akci Kliknutí a přesunutí v TD Control?,
strana 21
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Ikona Akce Popis

Klávesnice Akce, která na obrazovce otevře klávesnici ovládanou pohledem, na které lze psát
pomocí pohledu. Tato akce se také zaměří na místo, kde uživatel provádí akci - to
znamená, že provede kliknutí levým tlačítkem myši a otevře klávesnici.
Více informací naleznete v 4.1.5 Jak aktivovat Klávesnici v TD Control?, strana 22.

Nastavit cíl Akce pro přesné nastavení cíle interakce na obrazovce.

● Podívejte se na místo, kde chcete provést akci, abyste otevřeli Interaction Menu.
● Podívejte se na akci pro nastavení cíle
● Přesné nastavení cílové oblasti provedete tak, že pohledem posunete zaměřovací

kříž v cílovém okně tak, abyste umístili přesně zvolený bod.
● Vyberte akci, kterou chcete provést.
Více informací naleznete v 4.1.6 Jak používat Nastavit cíl v TD Control?, strana 25

Dvojité kliknutí Akce, která provede dvojité kliknutí levým tlačítkem myši.
Více informací naleznete v 4.1.7 Jak používat Dvojité kliknutí v TD Control?, strana
25

Kliknutí levým
tlačítkem

Akce, která provede jedno kliknutí levým tlačítkem myši nebo v případě dotykových
zařízení provede ekvivalent jednoho dotyku prstem.
Více informací naleznete v 4.1.8 Jak používat Kliknutí levým tlačítkem v TD Control?,
strana 25

Pomoc Akce, která otevře stránku nápovědy.

Zrušit Akce, která zruší Interaction Menu.

Tabulka 3.3 Modifikační tlačítka

Ikona Akce Popis

Shift Akce, která zapíná/vypíná klávesu Shift.

Ctrl Akce, která zapíná/vypíná klávesu Ctrl.

Alt Akce, která zapíná/vypíná klávesu Alt.

3.3 Nabídky mimo obrazovku v TD Control
V celém TD Control existuje několik různých nabídek mimo obrazovku. Všechny nabídky mimo obrazovku mají společné
to, že jsou založeny na kontextu.
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3.3.1 Nabídka mimo obrazovku
V ovládání je jedna hlavní nabídka mimo obrazovku, která se nazývá a označuje jako nabídka mimo obrazovku. Ostatní
mají své vlastní názvy.

Tabulka 3.4 Nabídka mimo obrazovku

Ikona Akce Popis

Přepínač Akce, která otevře přepínač. Více informací naleznete v 6 Přepínač, strana 54.

Dashboard Akce, která otevře Dashboard. Více informací naleznete v 3.4 Dashboard, strana 16.

Pozastavit Akce, která pozastaví interakci, dokud není vybráno tlačítko Obnovit pohled.

Nepřetržitý
režim

Akce, která otevře nabídku nepřetržitého režimu mimo obrazovku. Více informací
naleznete v 3.3.1.1 Nabídka nepřetržitého režimu mimo obrazovku, strana 12

3.3.1.1 Nabídka nepřetržitého režimu mimo obrazovku
Existují dva (2) typy nepřetržitých režimů v TD Control.

● Zjednodušené
● Rozšířené

Více informací o výběru nepřetržitého režimu naleznete v 5.4.1 Nepřetržitý režim, strana 46.
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3.3.1.1.1 Nabídka zjednodušeného nepřetržitého režimu mimo obrazovku

Tabulka 3.5 Nabídka zjednodušeného nepřetržitého režimu mimo obrazovku

Ikona Akce Popis

Pomoc Akce, která otevře stránku nápovědy.

Ukázat
sledování

Akce, která zobrazí/skryje Stopu na obrazovce.

Kliknutí levým
tlačítkem

Akce, která při každé fixaci pohledem provede jedno kliknutí levým tlačítkem myši. Více
informací naleznete v části Kliknutí levým tlačítkem v Tabulka 3.2 Interaction Menu, strana
10

Pozastavit Akce, která pozastaví interakci, dokud není vybráno tlačítko Obnovit pohled.

Více informací naleznete v 4.2.3 Pozastavit v TD Control.

Zrušit Akce, která ukončí nepřetržitý režim.
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3.3.1.1.2 Nabídka rozšířeného nepřetržitého režimu mimo obrazovku

Tabulka 3.6 Nabídka rozšířeného nepřetržitého režimu mimo obrazovku

Ikona Akce Popis

Pomoc Akce, která otevře stránku nápovědy.

Nastavit cíl Akce, která automaticky provede funkci Nastavit cíl pro každý výběr. Více informací
naleznete v 4.1.6 Jak používat Nastavit cíl v TD Control?, strana 25

Kliknutí levým
tlačítkem

Akce, která při každé fixaci pohledem provede jedno kliknutí levým tlačítkem myši. Více
informací naleznete v 4.1.8 Jak používat Kliknutí levým tlačítkem v TD Control?, strana
25.

Kliknutí a
přidržení

Akce, která při každém výběru provede funkci Kliknutí a přidržení. Více informací
naleznete v 4.1.4 Jak používat akci Kliknutí a přesunutí v TD Control?, strana 21.

Přidržení a
přesunutí

Akce, která při každém výběru provede funkci Přidržení a přesunutí, dokud se uživatel
nerozhodne ji ukončit. Zvláště užitečná při kreslení v programech např. Photoshopu nebo
Malování.

● Podívejte se, kde na obrazovce se má nacházet počáteční bod funkce Přidržení a
přesunutí.

● Aktivujte funkci.
● Přesuňte pohled na dané místo na obrazovce.

Pohled bude sledován.

● Podívejte se na pozici upuštění objektu.
● Vyberte ikonu Upustit, která se zobrazí na obrazovce, když setrváte pohledem na

pozici pro upuštění.

Zrušit Akce, která ukončí nepřetržitý režim.

3.3.2 Nabídka klávesnice mimo obrazovku
Nabídka klávesnice mimo obrazovku se na obrazovce zobrazí, když jsou na obrazovce viditelné akce Klávesnice nebo
Poznámkový blok.

Obrázek 3.2 Dashboard.
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Tabulka 3.7 Nabídka klávesnice mimo obrazovku

Ikona Akce Popis

Pomoc Akce, která otevře stránku nápovědy.

Poznámkový
blok

Akce, která otevře funkci Poznámkový blok.
Více informací naleznete v .4.3.6 Jak získám přístup k Poznámkovému bloku v TD
Control?

Skrýt
Poznámkový
blok

Akce, která skryje Poznámkový blok. Podle toho, zda se Poznámkový blok otevřel nad
nebo pod klávesnicí, se zobrazí jiná ikona.

Přesunout
klávesnici

Akce, která přesune klávesnici do horní nebo spodní části obrazovky podle toho, kde byla
otevřena.

Přizpůsobit
velikost

Akce, která mění velikost klávesnice

Pozastavit Akce, která pozastaví interakci, dokud není vybráno tlačítko Obnovit pohled.

Více informací naleznete v 4.2.3 Pozastavit v TD Control.

Rychlý přístup
k Jazyku

Akce, která otevře stránku Jazyk pro rychlý přístup ke změně jazyka klávesnice.

Zrušit Akce, která zruší Dashboard.
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3.4 Dashboard

Obrázek 3.3 Dashboard.

Tabulka 3.8 Dashboard

Ikona Akce Popis

Nastavení Akce, která otevře TD Control Nastavení.

Více informací naleznete v 5 Nastavení TD Control.

Poznámkový
blok

Akce, která otevře funkci Poznámkový blok.
Více informací naleznete v .4.3.6 Jak získám přístup k Poznámkovému bloku v TD
Control?

Rychlá
kalibrace

Akce, která otevře funkci Rychlá kalibrace.
Více informací naleznete v 4.3.3 Jak mohu rychle provést Kalibraci v TD Control?

Spánek Akce, která přepne zařízení do režimu spánku.
Více informací naleznete v 4.3.4 Jak mohu své zařízení uspat pomocí TD Control?, strana
32

Pomoc Akce, která otevře stránku nápovědy.
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Ikona Akce Popis

Ukončit TD
Control

Akce, která uzavře a ukončí TD Control software.

Zrušit Akce, která zruší Dashboard.

Tabulka 3.9 Panel se zkratkami

Ikona Akce Popis

zkopírovat Akce, která zkopíruje vybranou položku/text.

vložit Akce, která vloží zkopírovanou/vyjmutou položku/text.

nakrájet Akce, která vyjme vybranou položku/text.
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3.5 Rámeček Stav sledování

Obrázek 3.4 Rámeček Stav sledování

Funkce Stav sledování kontroluje, zda se uživatel nachází ve správné pozici před oční navigací.

● Dva (2) bílé body — Oči uživatele a to, jak jsou umístěny ve vztahu k obrazovce. Aby bylo dosaženo optimální
pozice je třeba, aby bílé tečky byly uprostřed černé oblasti.

● Barevná lišta s bílou šipkou nalevo — Jak daleko nebo blízko je uživatel vzdálený od obrazovky.
– Pokud je bílá šipka uprostřed zelené oblasti lišty, uživatel je v optimální vzdálenosti od obrazovky.
– Pokud je šipka ve spodní části lišty — uživatele přisuňte blíže k oční navigaci.
– Pokud je šipka v horní části lišty — uživatele odsuňte dál od oční navigace.

3.6 Oční navigace nebyla připojena
Pokud k zařízení není připojena žádná oční navigace nebo pokud někdo oční navigaci odpojí, zobrazí se následující
informace:

Oční navigace nebyla připojena

Po připojení/opětovném připojení oční navigace zpráva automaticky zmizí.
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4 Použití TD Control
TD Control umožňuje uživateli ovládat standardní operační systém Windows prostřednictvím způsobu výběru o dvou
krocích, který snižuje rizika nežádoucích kliknutí.

Většina funkcí/akcí v TD Control jsou aktivované dotykem a myší, což pečovateli nebo asistentovi umožňuje
pomoci uživateli, je-li třeba. Pečovatel nebo asistent může vybrat Akci nebo změnit nastavení uživatele výrazně
jednodušeji.
Přístup k Interaction Menu funkci nelze provést bez oční navigace.

4.1 Akce v Interaction Menu

4.1.1 Jak provedu Akci pomocí TD Control?
1. Upřete pohled na požadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

2. Vyberte ikonu (Aktivátor).
Otevře se Interaction Menu.

3. Zaměřovací kříž uprostřed cílového okna ukazuje, kde bude akce provedena.
V případě potřeby dolaďte aktivační bod podle následujících kroků.

a. Vyberte ikonu (Nastavit cíl).
b. Pohledem pohybujte Stopou do cílového okna, dokud neumístíte přesně zvolený bod.

Zaměřovací kříž se přesune do nové pozice.

c. Postup opakujte, dokud se vámi preferovaný cíl nenachází uvnitř zaměřovacího kříže.

4. Vyberte akci, která se má provést z Interaction Menu nebo ji zrušte výběrem tlačítka (zrušit).

4.1.2 Jak používat akci Posunout v TD Control?

1. Upřete pohled na požadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

2. Vyberte ikonu (Aktivátor).
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Otevře se Interaction Menu.

3. Zaměřovací kříž uprostřed cílového okna ukazuje, kde bude akce provedena.
V případě potřeby dolaďte aktivační bod podle následujících kroků.

a. Vyberte ikonu (Nastavit cíl).
b. Pohledem pohybujte Stopou do cílového okna, dokud neumístíte přesně zvolený bod.

Zaměřovací kříž se přesune do nové pozice.

c. Postup opakujte, dokud se vámi preferovaný cíl nenachází uvnitř zaměřovacího kříže.

4. Vyberte ikonu z Interaction Menu.
Na obrazovce se v místě, kde byl umístěn zaměřovací kříž, objeví posunovací kotva.

5. Vyberte, kterým směrem se má posunovat:
● Pro posunování nahoru se podívejte nad posunovací kotvu.
● Pro posunování dolů se podívejte pod posunovací kotvu.
● Pro posunování doleva se podívejte doleva od posunovací kotvy.
● Pro posunování doprava se podívejte doprava od posunovací kotvy.
● Pro pozastavení posunování se podívejte do místa kolem posunovací kotvy.

Čím dále se díváte od posunovací kotvy, tím rychleji se posouvá.

Pro dosažení co největší flexibility zvažte umístění kotvy do středu posuvné oblasti.

6. Vyberte tlačítko (Zavřít) a ukončete posunovaní.

4.1.3 Jak provedu kliknutí pravým tlačítkem v TD Control?

1. Upřete pohled na požadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

2. Vyberte ikonu (Aktivátor).
Otevře se Interaction Menu.

3. Zaměřovací kříž uprostřed cílového okna ukazuje, kde bude akce provedena.
V případě potřeby dolaďte aktivační bod podle následujících kroků.

a. Vyberte ikonu (Nastavit cíl).
b. Pohledem pohybujte Stopou do cílového okna, dokud neumístíte přesně zvolený bod.

Zaměřovací kříž se přesune do nové pozice.

c. Postup opakujte, dokud se vámi preferovaný cíl nenachází uvnitř zaměřovacího kříže.

4. Vyberte ikonu z Interaction Menu.
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4.1.4 Jak používat akci Kliknutí a přesunutí v TD Control?

1. Upřete pohled na požadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

2. Vyberte ikonu (Aktivátor).
Otevře se Interaction Menu.

3. Zaměřovací kříž uprostřed cílového okna ukazuje, kde bude akce provedena.
V případě potřeby dolaďte aktivační bod podle následujících kroků.

a. Vyberte ikonu (Nastavit cíl).
b. Pohledem pohybujte Stopou do cílového okna, dokud neumístíte přesně zvolený bod.

Zaměřovací kříž se přesune do nové pozice.

c. Postup opakujte, dokud se vámi preferovaný cíl nenachází uvnitř zaměřovacího kříže.

4. Vyberte ikonu z Interaction Menu.
5. Vyberte nové umístění objektu.

Mezi starým a novým umístěním Stopy se zobrazí indikační čára.

6. Upřete pohled na nové umístění.
Na obrazovce se vně Stopy zobrazí ikona Upustit.

7. Výběrem akce (Upustit) upustíte objekt do nového místa.
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Zobrazí se akce Nastavit cíl.

8. Vyberte přesné místo pro nové umístění.
9. Objekt je nyní na novém místě.

4.1.5 Jak aktivovat Klávesnici v TD Control?
Klávesnice slouží k zadávání textu do dokumentu, k zadávání textu do vyhledávací lišty, k přejmenování dokumentu
výběrem Přejmenovat v nabídce.

1. Upřete pohled na požadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

2. Vyberte ikonu (Aktivátor).
Otevře se Interaction Menu.

3. Zaměřovací kříž uprostřed cílového okna ukazuje, kde bude akce provedena.
V případě potřeby dolaďte aktivační bod podle následujících kroků.

a. Vyberte ikonu (Nastavit cíl).
b. Pohledem pohybujte Stopou do cílového okna, dokud neumístíte přesně zvolený bod.

Zaměřovací kříž se přesune do nové pozice.

c. Postup opakujte, dokud se vámi preferovaný cíl nenachází uvnitř zaměřovacího kříže.

4. Vyberte ikonu z Interaction Menu.

5. V případě potřeby přesuňte klávesnici pomocí tlačítek (Přesunout klávesnici nahoru) nebo (Přesunout
klávesnici dolů).

4.1.5.1 Klávesnice

Když vyberete funkci Klávesnice z Interaction Menu, klávesnice se zobrazí na obrazovce. Klávesnice se vždy otevře

na opačné straně obrazovky, než kde jste provedli interakci. Klávesnici je možné přesouvat pomocí tlačítek

(Přesunout klávesnici nahoru) nebo (Přesunout klávesnici dolů), která jsou k dispozici, když je klávesnice na
obrazovce aktivní.
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Podle jazyka se klávesnice skládá ze čtyř až pěti (4-5) stránek klávesnice. Uživatel může snadno přepínat mezi

jednotlivými stránkami klávesnice výběrem jednoho z těchto tlačítek , nebo tlačítek umístěných v

pravém horním rohu klávesnice nebo umístěných v levém horním rohu na stránkách Čísla a Další znaky.

Klávesa na klávesnici, na kterou uživatel upírá pohled, bude indikována světlým rámečkem kolem znaku/funkce na

klávese, a když je klávesa vybrána, změní krátce barvu na nastavenou aktivační barvu .

Stránky Klávesnice jsou:

Obrázek 4.1 Stránka Klávesnice

Obrázek 4.2 Stránka Čísla

Obrázek 4.3 Stránka Další znaky
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Obrázek 4.4 Stránka Specifikum jazyka

Obrázek 4.5 Stránka Funkční tlačítka

Informace o změně jazyka klávesnice a dalším nastavení klávesnice viz 5 Nastavení TD Control, strana 34.

4.1.5.1.1 Predikce slov

Nástroj predikce slov, který se používá v TD Control je od SwiftKey™ a běžně se používá v tabletech a smartphonech.
SwiftKey™ používá různé technologie umělé inteligence pro předpovězení dalšího slova, které chce uživatel napsat.
SwiftKey™ se učí z předchozích textů, které uživatel napsal a výstupních predikcí založených na aktuálním vstupním textu
a na tom, co se naučil. Jazyk predikce slov se změní v závislosti na nastavení jazyka klávesnice.

Obrázek 4.6 Klávesnice s aktivovanou predikcí slov

Při použití predikce slov se nad klávesnicí zobrazí tři (3) pole. V poli zcela vlevo se zobrazí nejpravděpodobnější
předvídané slovo a v každém ze zbývajících dvou (2) polí bude uvedeno předpokládané slovo. Pro výběr
předpokládaného slova vyberte pole se správným slovem. Pokud nenaleznete slovo, které hledáte, pokračujte v psaní a
slovo, které hledáte, se pravděpodobně zobrazí po zadání dalších znaků.

Pokud používáte predikci slov a chcete napsat slovo obsahující diakritické znaménko, např. café, ušetříte čas,
když necháte znaménko napsat predikci slov. Jednoduše napište „cafe“ a zobrazí se vám návrh „café“.
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4.1.6 Jak používat Nastavit cíl v TD Control?

Akce Nastavit cíl slouží k přesnému nastavení aktivačního bodu uvnitř cílového okna. Zaměřovací kříž uprostřed cílového
okna ukazuje, kde bude akce provedena.

V případě potřeby donastavte aktivační bod podle následujících kroků.

1. Vyberte ikonu (Nastavit cíl).
2. Pohledem pohybujte Stopou do cílového okna, dokud neumístíte přesně zvolený bod.

Zaměřovací kříž se přesune do nové pozice.

3. Postup opakujte, dokud se vámi preferovaný cíl nenachází uvnitř zaměřovacího kříže.

4.1.7 Jak používat Dvojité kliknutí v TD Control?

1. Upřete pohled na požadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

2. Vyberte ikonu (Aktivátor).
Otevře se Interaction Menu.

3. Zaměřovací kříž uprostřed cílového okna ukazuje, kde bude akce provedena.
V případě potřeby dolaďte aktivační bod podle následujících kroků.

a. Vyberte ikonu (Nastavit cíl).
b. Pohledem pohybujte Stopou do cílového okna, dokud neumístíte přesně zvolený bod.

Zaměřovací kříž se přesune do nové pozice.

c. Postup opakujte, dokud se vámi preferovaný cíl nenachází uvnitř zaměřovacího kříže.

4. Vyberte ikonu z Interaction Menu.

4.1.8 Jak používat Kliknutí levým tlačítkem v TD Control?

1. Upřete pohled na požadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

2. Vyberte ikonu (Aktivátor).
Otevře se Interaction Menu.

3. Zaměřovací kříž uprostřed cílového okna ukazuje, kde bude akce provedena.
V případě potřeby dolaďte aktivační bod podle následujících kroků.
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a. Vyberte ikonu (Nastavit cíl).
b. Pohledem pohybujte Stopou do cílového okna, dokud neumístíte přesně zvolený bod.

Zaměřovací kříž se přesune do nové pozice.

c. Postup opakujte, dokud se vámi preferovaný cíl nenachází uvnitř zaměřovacího kříže.

4. Vyberte ikonu z Interaction Menu.

4.2 Akce v nabídce mimo obrazovku

4.2.1 Jak aktivovat Přepínač v TD Control?
Pomocí přepínače může uživatel přepínat mezi aktivním softwarem a spouštěním aplikací Tobii Dynavox.

1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.
Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. Vyberte akci (Přepínač).
Přepínač se otevře.

Více informací o přepínačích naleznete v 6 Přepínač, strana 54.

4.2.2 Jak aktivovat Hlavní panel v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. Vyberte ikonu (Dashboard).
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Hlavní panel se otevře.

Obrázek 4.7 Dashboard.

Více informací naleznete v 4.3 Akce na Dashboard, strana 30

4.2.3 Pozastavit v TD Control
Praktikování upřeného pohledu je opakovanou fyzicky náročnou úlohou a svaly v okolí očí se mohou unavit. Přerušení
pohledu vám poskytne nejen čas, abyste se mohli dívat na obrazovku bez interakce, ale také poskytne očím čas na
odpočinek.

4.2.3.1 Jak pozastavit sledování očí v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. Vyberte akci (Pozastavit).

Na obrazovce se krátce zobrazí oranžová ikona pro pozastavení a na vnějších okrajích obrazovky se objeví
oranžový rámeček, který signalizuje, že TD Control je pozastaven.
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4.2.3.2 Jak zjistím, zda je sledování očí pozastaveno v TD Control?
Na vnějších okrajích obrazovky se zobrazí oranžový rámeček.

4.2.3.3 Jak obnovit sledování očí v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

V dolní části obrazovky se zobrazí ikona (Obnovit pohled).

2. Výběrem ikony (Obnovit pohled) obnovíte sledování očí v TD Control.

4.2.4 Nepřetržité režimy v TD Control
Existují dva (2) různé režimy kontinuálních akcí v TD Control:

● Rozšířené kontinuální akce
● Jednoduché kontinuální akce

Více informací o režimech kontinuálních akcí viz 3.3.1.1 Nabídka nepřetržitého režimu mimo obrazovku, strana 12

4.2.4.1 Jak provedu kontinuální akci v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. Vyberte akci (Souvislé kliknutí).

28 4 Použití TD Control #12008273 TD Control Uživatelská příručka v.1.1 - cs-CZ



Otevře se kontinuální nabídka mimo obrazovku.

3. Vyberte jednu z kontinuálních akcí, které jsou k dispozici.
4. Upřete pohled na požadovanou oblast obrazovky (nebo ikonu na obrazovce), na které chcete Akci provést.

Vybraná kontinuální akce bude aktivní, dokud ji uživatel aktivně nezmění nebo neukončí.

TD Control lze nastavit, aby se v případě potřeby otevřela v jednom z těchto režimů.

4.2.4.2 Jak změním vybranou kontinuální akci v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Otevře se kontinuální nabídka mimo obrazovku.

Vybrané kontinuální akce budou mít oranžové pozadí.

2. Vyberte jednu z kontinuálních akcí, které jsou k dispozici.

4.2.4.3 Jak ukončím vybranou kontinuální akci v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.
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Otevře se kontinuální nabídka mimo obrazovku.

Vybrané kontinuální akce budou mít oranžové pozadí.

2. Výběrem ikony (Zavřít) ukončíte používání kontinuální akce.

4.3 Akce na Dashboard

4.3.1 Jak aktivuji Dashboard v TD Control?
Dashboard je skrytá, aby nerušila a/nebo nerozptylovala uživatele. Chcete-li vyvolat Dashboard, postupujte podle
následujících kroků.

1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.
Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. Vyberte ikonu (Dashboard).
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Otevře se Dashboard.

4.3.2 Jak aktivuji akci z Dashboard v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. Vyberte akci, která se má provést z Dashboard nebo ji zrušte výběrem tlačítka Zrušit.

4.3.3 Jak mohu rychle provést Kalibraci v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. Vyberte akci (Rychlá kalibrace).
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4. Vyzkoušejte si kalibraci pohledem na na různé cíle.

5. V případě potřeby vyberte tlačítko Kalibrovat.
6. Dívejte se na oranžové body, které se jeden po druhém objevují na obrazovce, dokud nezmizí.
7. Vyzkoušejte si novou kalibraci.
8. Opakujte kroky 7-9 tak dlouho, dokud nebudete spokojeni.
9. Vyberte tlačítko Zavřít .

Více informací o kalibraci naleznete v 5.2.1 Jak probíhá proces kalibrace v TD Control?, strana 38.

4.3.4 Jak mohu své zařízení uspat pomocí TD Control?
Použití této funkce znamená, že zařízení bude muset probudit někdo jiný, protože funkce probuzení pohledem
při uspání neexistuje.

1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.
Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. Vyberte ikonu (Dashboard).

3. Vyberte ikonu (Spánek).
4. Vyberte jedno z následujících tlačítek:

● Spánek— přepnout zařízení do režimu spánku.
● Zrušit — zrušit přepnutí zařízení do režimu spánku.

4.3.5 Jak získám přístup k Nastavení v TD Control?

1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.
Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. Vyberte akci (Nastavení) a získejte přístup k TD Control.
Více informací o dostupném nastavení naleznete v 5 Nastavení TD Control, strana 34.
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4.3.6 Jak získám přístup k Poznámkovému bloku v TD Control?

1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.
Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření poznámkového bloku vyberte akci (Poznámkový blok).
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5 Nastavení TD Control

Ikony Akce Popis

Aktivace Otevře nastavení Aktivace a zpětná vazba .

Více informací naleznete v 5.1 Aktivace , strana 34.

Kalibrace Otevře nastavení Kalibrace .

Více informací naleznete v 5.2 Kalibrace , strana 38.

Klávesnice Otevře nastavení Klávesnice .

Více informací naleznete v 5.3 Klávesnice , strana 42.

Režim Otevře nastavení Režim .

Více informací naleznete v .5.4 Režim , strana 46.

Obecné informace Otevře nastavení Obecné informace .
Více informací naleznete v .5.5 Obecné informace , strana 47.

Uzpůsobení Otevře nastavení Uzpůsobení .
Více informací naleznete v .5.6 Uzpůsobení , strana 49.

Zařízení Otevře nastavení Zařízení .
Více informací naleznete v .5.7 Zařízení .

Můj účet OtevřeMůj účet.
Více informací naleznete v 5.8 Můj účet , strana 52.

5.1 Aktivace
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5.1.1 Způsob aktivace

5.1.1.1 Jak změním způsob aktivace v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Aktivace) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .
6. Podívejte se na sekci Způsob aktivace .
7. Vyberte jeden z následujících přepínačů:

● Upřete pohled — Komunikujte s Control pouze pomocí očí
● Upřete pohled a přepněte— Komunikujte s Control pomocí očí spolu s přepínačem

Pro Zap tohoto nastavení je nutný přepínač.

8. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

9. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.1.2 Rychlost

5.1.2.1 Jak vyberu Dobu fixace pro trasování v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Aktivace) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .
6. Podívejte se do sekce Rychlost .
7. Vyberte přepínač pro Dobu fixace pro jednu z následujících hodnot:

● Pomalu (výchozí)
● Střední
● Rychle

8. V případě potřeby dolaďte dobu pomocí a tlačítek.

9. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

10. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.
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5.1.2.2 Jak změním/nastavím Dobu prodlevy pro tlačítka v TD Control?
Doba prodlevy je doba, po kterou uživatel musí fixovat pohled na položky akcí v nabídkách Interakce a mimo obrazovku a
aktivovat vybranou akci.

Toto nastavení se týká pouze doby prodlevy u tlačítek. Existuje také nastavení doby prodlevy u klávesnice. Více
informací naleznete v 5.3.2.1 Jak změním/nastavím Dobu prodlevy u klávesnice v TD Control?.

1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.
Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Aktivace) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .
6. Podívejte se do sekce Rychlost .
7. Vyberte přepínač pro Dobu prodlevy pro jednu z následujících hodnot:

● Pomalu (výchozí)
● Střední
● Rychle

8. V případě potřeby dolaďte dobu pomocí a tlačítek.

9. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

10. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.1.3 Sledování

5.1.3.1 Jak změním/nastavím Neprůhlednost Stopy v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Aktivace) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .

6. Výběrem tlačítka (Další stránka) přejdete na další stránku nastavení.
7. Podívejte se do sekce Sledování .
8. Vyberte přepínač pro Neprůhlednost pro jednu z následujících hodnot:

● Světlá (výchozí)
● Střední
● Tmavá

9. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

10. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.
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5.1.4 Nastavit cíl

5.1.4.1 Jak mohu zvolit, jakým způsobem bude fungovat nastavení cíle TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Aktivace) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .

6. Výběrem tlačítka (Další stránka) přejdete na další stránku nastavení.
7. Podívejte se do sekce Nastavit cíl .
8. Vyberte přepínač pro Nastavit cíl pro jednu z následujících hodnot:

● Vyp (výchozí) — Manuálně vyberte akci Nastavit cíl z Interaction Menu , když potřebujete upravit nebo nastavit
cíl.

● Auto — Control nastaví cíl za vás. Systém se časem zdokonalí a přizpůsobí se uživateli.
● Manuálně — Nastavit cíl se spustí automaticky při fixaci, aby uživatel vybral cílové místo před tím, než se

Interaction Menu otevře a vybere požadovanou akci.

Uživatelům s méně přesným pohledem může být Manuální nastavení cíle ku prospěchu.

9. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

10. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.1.4.2 Jak vyberu chování zvětšovacího okna pro Kliknout a přetáhnout v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Aktivace) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .

6. Výběrem tlačítka (Další stránka) přejdete na další stránku nastavení.
7. Podívejte se do sekce Nastavit cíl .
8. Výběrem přepínače pro Kliknout a přetáhnout zapnete/vypnete zvětšovací okno v posledním kroku při provádění

akce Kliknout a přetáhnout.

9. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

10. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.
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5.2 Kalibrace

5.2.1 Jak probíhá proces kalibrace v TD Control?
Kalibrační proces probíhá následovně:

Při spuštění kalibrace se zobrazí Zkušební kalibrace, ať už se jedná o Rychlou kalibraci nebo běžnou kalibraci. Na této
stránce máte možnost posoudit kvalitu vaší kalibrace.

Na obrazovce zkušební kalibrace se objeví kruhy s malým bodem uprostřed. Oranžový bod ukazuje, kam se uživatel dívá.
Při fixaci pohledu na jeden z bodů se zobrazí, kde oční navigace zaznamenává fixaci v tom bodu a jak malý nebo velký je
posun.

Pokud se oranžový kruh nachází uvnitř tečkovaného bílého kruhu, pak je kalibrace dostatečně dobrá pro použití
TD Control.
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Po výběru tlačítka Kalibrovat se zobrazí první kalibrační obrazovka. Je to černá obrazovka a uprostřed této obrazovky je
jeden jediný oranžový bod s černým středem.

Nic se nestane, dokud uživatel nezafixuje pohled do bodu, oční navigace tuto fixaci zaznamená a bod jednou blikne a
zmizí.

Dokud bod zůstane na obrazovce, oční navigace nezaznamenává údaje o pohledu pro danou pozici.

Objeví se nová obrazovka. Je to černá obrazovka, v jejíž čtyřech rozích se objeví oranžový bod s černým středem.

Nic se nestane, dokud uživatel nezafixuje pohled do jednoho z bodů, oční navigace tuto fixaci zaznamená a bod jednou
blikne a zmizí.

Dokud bod zůstane na obrazovce, oční navigace nezaznamenává údaje o pohledu pro danou pozici.

Jakmile uživatel zafixuje pohled na všechny body na obrazovce a všechny tyto body zmizí, proces kalibrace skončí a
znovu se zobrazí zkušební kalibrační obrazovka.

Vyzkoušejte si kalibraci pohledem na kruhy na obrazovce. Zavřete obrazovku zkušební kalibrace nebo v případě potřeby
spusťte novou kalibraci.

5.2.2 Jak vyberu, které oko je sledováno v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).
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3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Kalibrace) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .
6. Podívejte se do sekce Kalibrace .
7. Vyberte přepínač pro Sledovač očí jeden z následujících způsobů pro zařízení oční navigace, které má sledovat

oči uživatele:
● Obě oči (výchozí)
● Levé
● Pravé

8. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

9. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.2.3 Jak mohu zkontrolovat polohu uživatele pomocí Stav sledování v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Kalibrace) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .
6. Zkontrolujte umístění uživatele pohledem do pole Stav sledování.

Více informací naleznete v 3.5 Rámeček Stav sledování

7. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

8. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.2.4 Jak kalibruji uživatele v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Kalibrace) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .
6. Zkontrolujte umístění uživatele pohledem do pole Stav sledování.

Více informací naleznete v3.5 Rámeček Stav sledování

7. Vyberte tlačítko Zkoušet a kalibrovat .
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Otevře se stránka Kontrola kalibrace.

8. Vyberte tlačítko Kalibrovat .
9. Dívejte se na oranžové body, které se jeden po druhém objevují na obrazovce, dokud nezmizí.
10. Vyzkoušejte si novou kalibraci.
11. Opakujte kroky 7-9 tak dlouho, dokud nebudete spokojeni.
12. Vyberte tlačítko Zavřít .

5.2.5 Jak změním nastavení zobrazení pro mou oční navigaci v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Kalibrace) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .
6. Vyberte tlačítko Nastavení zobrazení .

Toto tlačítko není možné aktivovat pohledem a musí být vybráno dotykem nebo myší.

7. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
8. Vyberte tlačítko Hotovo .

9. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

10. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.
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5.3 Klávesnice

Jazyk

Zobrazí se formát vybrané klávesnice. Vyberte tlačítko Změnit a změňte jazyk klávesnice. K dispozici je několik různých
jazyků klávesnice.

5.3.1 Způsob aktivace

5.3.1.1 Jak změním způsob aktivace v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Klávesnice) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .
6. Podívejte se na sekci Způsob aktivace .
7. Vyberte jeden z následujících přepínačů:

● Upřete pohled — Komunikujte s Control pouze pomocí očí
● Upřete pohled a přepněte— Komunikujte s Control pomocí očí spolu s přepínačem

Pro Zap tohoto nastavení je nutný přepínač.

8. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

9. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.3.2 Tlačítka

5.3.2.1 Jak změním/nastavím Dobu prodlevy u klávesnice v TD Control?

Toto nastavení se týká pouze doby prodlevy u klávesnice. Existuje také nastavení doby prodlevy u tlačítek. Více
informací naleznete v 5.1.2.2 Jak změním/nastavím Dobu prodlevy pro tlačítka v TD Control?.

1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.
Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

42 5 Nastavení TD Control #12008273 TD Control Uživatelská příručka v.1.1 - cs-CZ



2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Klávesnice) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .
6. Podívejte se do sekce Tlačítka .
7. Vyberte přepínač pro jednu z těchto dob prodlevy (ms):

● Pomalu (výchozí)
● Střední
● Rychle

8. V případě potřeby dolaďte dobu pomocí a tlačítek.

9. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

10. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.3.2.2 Jak mohu vybrat chování pro adoptivní rychlost prodlevy v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Klávesnice) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .
6. Podívejte se do sekce Tlačítka .
7. Výběrem přepínače pro adoptivní rychlost prodlevy zapnete/vypnete rychlost prodlevy.

8. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

9. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.3.3 Předpovídání

5.3.3.1 Jak mohu vybrat chování pro Předpovídání slov v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Klávesnice) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .

6. Výběrem tlačítka (Další stránka) přejdete na další stránku nastavení.
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7. Podívejte se do sekce Předpovídání .
8. Výběrem přepínače pro Předpovídání zapnete/vypnete předpovídání slov.

9. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

10. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.3.3.2 Jak změním/nastavím Dobu prodlevy předpovídání v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Klávesnice) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .

6. Výběrem tlačítka (Další stránka) přejdete na další stránku nastavení.
7. Podívejte se do sekce Předpovídání .
8. Vyberte přepínač pro jednu z těchto Dob prodlevy předpovídání (ms):

● Pomalu (výchozí)
● Střední
● Rychle

9. V případě potřeby dolaďte dobu pomocí a tlačítek.

10. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do Nastavení klávesnice.

11. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.3.4 Obecné informace

5.3.4.1 Jak změním/nastavím Jazyk klávesnice v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Klávesnice) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .

6. Výběrem tlačítka (Další stránka) přejdete na další stránku nastavení.
7. Podívejte se do sekce Obecné informace v části Jazyk.

Aktivní jazyk se zobrazí za nadpisem Jazyky.

8. Vyberte tlačítko Změnit .
9. Ujistěte se, že je vybráno tlačítko Instalován .
10. Vyberte preferovaný jazyk.
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11. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do Nastavení klávesnice.

12. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

13. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.3.4.2 Jak nahraji nový Jazyk klávesnice v TD Control?

Než budete pokračovat, ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k internetu.

1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.
Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Klávesnice) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .

6. Výběrem tlačítka (Další stránka) přejdete na další stránku nastavení.
7. Podívejte se do sekce Obecné informace v části Jazyk.

Aktivní jazyk se zobrazí za nadpisem Jazyky.

8. Vyberte tlačítko Změnit .
9. Vyberte tlačítko Nahrát .

10. Vyberte ikonu (Stáhnout) u preferovaného jazyka.
11. Výběrem tlačítka Instalovat stáhněte vybraný jazyk.

12. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do Nastavení klávesnice.

13. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

14. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.3.4.3 Jak mohu vybrat chování pro druh zvukové zpětné vazby v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyhledejte ikonu (Klávesnice) a najděte správnou kartu s nastavením.
5. Vyberte tlačítko Otevřít .

6. Výběrem tlačítka (Další stránka) přejdete na další stránku nastavení.
7. Podívejte se do sekce Obecné informace .
8. Výběrem přepínače pro druh zvukové zpětné vazby zapnete/vypnete druh zvukové zpětné vazby.
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9. Výběrem tlačítka (Další stránka) přejdete na další stránku nastavení.

10. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.4 Režim

5.4.1 Nepřetržitý režim

5.4.1.1 Jak vyberu typ nepřetržitého režimu, který chci použít v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyberte tlačítko (Další obrazovka) na pravé straně.

5. Vyhledejte ikonu (Režim) a najděte správnou kartu s nastavením.
6. Vyberte tlačítko Otevřít .
7. Podívejte se do sekce Nepřetržitý režim .
8. Vyberte jeden z následujících přepínačů v části Režim:

● Rozšířené
● Zjednodušené

Více informací naleznete v 3.3.1.1 Nabídka nepřetržitého režimu mimo obrazovku, strana 12.

9. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do Nastavení klávesnice.

10. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.4.1.2 Jak aktivuji/deaktivuji spouštění v nepřetržitém režimu v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.
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2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyberte tlačítko (Další obrazovka) na pravé straně.

5. Vyhledejte ikonu (Režim) a najděte správnou kartu s nastavením.
6. Vyberte tlačítko Otevřít .
7. Podívejte se do sekce Nepřetržitý režim .
8. Výběrem přepínače pro Spuštění zapnete/vypnete Control, která se spustí ve vybraném nepřetržitém režimu.

9. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do Nastavení klávesnice.

10. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.5 Obecné informace

5.5.1 Jak vyberu Jazyk aplikace pro TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyberte tlačítko (Další obrazovka) na pravé straně.

5. Vyhledejte ikonu (Obecné informace) a najděte správnou kartu s nastavením.
6. Vyberte tlačítko Otevřít .
7. Podívejte se do sekce Jazyk aplikace .

Aktivní jazyk se zobrazí za nadpisem Jazyky.

8. Vyberte tlačítko Změnit .
9. Vyberte preferovaný jazyk.
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10. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do Nastavení obecných informací .

11. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

12. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.5.2 Jak mohu Shromažďovat protokoly pro TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyberte tlačítko (Další obrazovka) na pravé straně.

5. Vyhledejte ikonu (Obecné informace) a najděte správnou kartu s nastavením.
6. Vyberte tlačítko Otevřít .
7. Podívejte se do sekce Shromažďovat protokoly .
8. Vyberte tlačítko Protokol .
9. Vyberte tlačítko Ano .

Protokoly budou vytvořeny na ploše.

10. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

11. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.5.3 Jak mohu zvolit Automatické spuštění TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyberte tlačítko (Další obrazovka) na pravé straně.

5. Vyhledejte ikonu (Obecné informace) a najděte správnou kartu s nastavením.
6. Vyberte tlačítko Otevřít .
7. Podívejte se do sekce Automatické spuštění .
8. Přepnutím přepínače Automatické spuštění do polohy Zapnuto dojde k automatickému spuštění zařízení při

spuštění TD Control systému Windows® v tomto zařízení.

9. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

10. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.
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5.6 Uzpůsobení

5.6.1 Jak odstraním akci z nabídky interakce v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyberte tlačítko (Další obrazovka) na pravé straně.

5. Vyhledejte ikonu (Uzpůsobení) a najděte správnou kartu s nastavením.
6. Vyberte tlačítko Otevřít .

7. Vyberte tlačítko pro akci, kterou chcete odstranit.
8. Vyberte tlačítko Odstranit .
9. Opakujte kroky 7-8 tak dlouho, dokud nebudete spokojeni.

10. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

11. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.6.2 Jak přidám akci do nabídky interakce v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyberte tlačítko (Další obrazovka) na pravé straně.

5. Vyhledejte ikonu (Uzpůsobení) a najděte správnou kartu s nastavením.
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6. Vyberte tlačítko Otevřít .

7. Vyberte tlačítko (Přidat) pro požadovanou pozici.
8. Vyberte Akci, kterou chcete přidat.
9. Vyberte tlačítko Přidat .

10. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do Nastavení klávesnice.

11. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.7 Zařízení
Tato funkce je k dispozici pouze u zařízení řady I-13 a I-16.

5.7.1 Adaptivní tlačítka I-Series

5.7.1.1 Jak nastavím/změním akci pro trojúhelníkové tlačítko na zařízeních řady I-Series v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyberte tlačítko (Další obrazovka) na pravé straně.

5. Vyberte tlačítko (Další obrazovka) na pravé straně.

6. Vyhledejte ikonu (Zařízení) a najděte správnou kartu s nastavením.
7. Vyberte tlačítko Otevřít .
8. Vyberte tlačítko Změnit v sekci Trojúhelníkové tlačítko.
9. Vyberte přepínač pro jednu z těchto funkcí:

● Stav sledování
● Kalibrovat
● Přepínač
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● Klávesnice
● Žádná (výchozí)

10. Vyberte tlačítko OK .

11. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do Nastavení klávesnice.

12. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.7.1.2 Jak nastavím/změním akci pro čtvercové tlačítko na zařízeních řady I-Series v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyberte tlačítko (Další obrazovka) na pravé straně.

5. Vyberte tlačítko (Další obrazovka) na pravé straně.

6. Vyhledejte ikonu (Zařízení) a najděte správnou kartu s nastavením.
7. Vyberte tlačítko Otevřít .
8. Vyberte tlačítko Změnit v sekci Trojúhelníkové tlačítko.
9. Vyberte přepínač pro jednu z těchto funkcí:

● Stav sledování
● Kalibrovat
● Přepínač
● Klávesnice
● Žádná (výchozí)

10. Vyberte tlačítko OK .

11. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do Nastavení obecných informací .

12. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.7.1.3 Jak aktivuji/deaktivuji tlačítka hlasitosti na zařízeních řady I-Series v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyberte tlačítko (Další obrazovka) na pravé straně.

5. Vyberte tlačítko (Další obrazovka) na pravé straně.

6. Vyhledejte ikonu (Zařízení) a najděte správnou kartu s nastavením.
7. Vyberte tlačítko Otevřít .
8. Výběrem přepínače pro Tlačítka hlasitosti zapnete/vypnete tlačítka ovládající hlasitost.
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9. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

10. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.

5.8 Můj účet
Váš bezplatný účet myTobiiDynavox.com vám poskytne přístup k mnoha výhodám, včetně cloudového úložiště pro
zálohování předpovědí slov a synchronizaci nastavení mezi více zařízeními.

5.8.1 Jak si mohu vytvořit účet u Můj účet v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyberte tlačítko (Můj účet).
5. Vyberte tlačítko Vytvořit účet .

6. Vyplňte všechna pole pomocí tlačítka (Upravit) pro každou hodnotu.
7. Výběrem přepínače vyjádřete souhlas se Smluvními podmínkami.

Výběrem tlačítka Smluvní podmínky si můžete přečíst Smluvní podmínky.

8. Vyberte tlačítko Vytvořit .
Na e-mailovou adresu bude zaslán ověřovací e-mail.

9. Přejděte do svého e-mailového účtu.
10. Otevřete Potvrdit e-mail od společnosti Tobii Dynavox.
11. V e-mailové schránce vyberte tlačítko Ověřit e-mail a ověřte e-mailovou adresu.

5.8.2 Jak se přihlásím do Mého účtu v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí nabídka mimo obrazovku.

2. K otevření Dashboard vyberte ikonu (Dashboard).

3. K otevření TD Control Nastavení vyberte akci (Nastavení).

4. Vyberte tlačítko (Můj účet).

5. Vyberte tlačítko (Upravit) u položky e-mailová adresa.
6. Zadejte e-mailovou adresu.

7. Vyberte tlačítko (Upravit) u položky heslo.
8. Zadejte heslo.
9. Vyberte tlačítko Přihlásit se .
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10. Výběrem tlačítka (Zpět) se vrátíte do TD Control Nastavení.

11. Výběrem tlačítka (Zavřít) opustíte TD Control Nastavení.
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6 Přepínač
Přepínač je pomocná aplikace, která umožňuje snadné přepínání mezi nainstalovanými Tobii Dynavox aplikacemi,
aplikacemi obecně a otevřenými okny.

6.1 Jak získám přístup k Přepínači v TD Control?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí aplikace Přepínač.

2. Vyberte Přepínač
Přepínač se otevře.

6.2 Jak přepnu na aplikaci v Přepínači?
Pokud chcete přidat jinou Tobii Dynavox aplikaci, ujistěte se, že jste požadovanou aplikaci předtím spustili.

1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.
Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí aplikace Přepínač.

2. Vyberte Přepínač
3. Vyberte požadovanou aplikaci.
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4. V horním levém rohu vyberte tlačítko (Hotovo).

5. Vyberte tlačítko (Zavřít).

6.3 Jak přidám aplikaci do Přepínače?
Pokud chcete přidat jinou Tobii Dynavox aplikaci, ujistěte se, že jste požadovanou aplikaci předtím spustili.

1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.
Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí aplikace Přepínač.

2. Vyberte Přepínač

3. V horním levém rohu vyberte tlačítko (Upravit).

4. Vyberte tlačítko (Přidat) pro požadované umístění.
5. Vyberte správnou záložku:

● Tobii Dynavox
● Spuštěná aplikace

6. Vyberte požadovanou aplikaci.

7. V horním levém rohu vyberte tlačítko (Hotovo).

8. Vyberte tlačítko (Zavřít).

6.4 Jak odstraním aplikaci z Přepínače?
1. Upřete svůj pohled pod obrazovku, do středu oční navigace nebo do oblasti oční navigace.

Ve střední dolní části obrazovky se zobrazí aplikace Přepínač.

2. Vyberte Přepínač

3. V horním levém rohu vyberte tlačítko (Upravit).

4. Vyberte tlačítko (Odstranit) pro požadované umístění.
5. Pro potvrzení vyberte tlačítko Odstranit .

6. V horním levém rohu vyberte tlačítko (Hotovo).

7. Vyberte tlačítko (Zavřít).
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Podpora zařízení Tobii Dynavox

Získejte nápovědu online
Podívejte se na stránku podpory pro vaše zařízení Tobii Dynavox. Obsahuje aktuální informace o problémech a tipy a triky související s tímto produktem. Naše stránky podpory
naleznete on-line na: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontaktujte svého prodejního zástupce nebo prodejce
V případě otázek nebo problémů s produktem se obraťte na svého obchodního zástupce společnosti Tobiai Dynavox nebo autorizovaného prodejce. Jsou nejvíce obeznámeni s vaším
osobním nastavením a nejlépe vám mohou pomoci s tipy a produktovým tréninkem. Kontaktní údaje naleznete na www.TobiiDynavox.com/contact

Autorská práva ©Tobii Dynavox AB. Ne všechny produkty a služby jsou nabízeny na všech místních trzích. Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Všechny ochranné známky jsou majetkem jejich vlastníků.

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