
TD Control
Brugervejledning



Brugervejledning TD Control
Version 1.1
03/2022
Alle rettigheder forbeholdes.
Copyright © Tobii AB (publ)

Intet i denne vejledning må gengives, gemmes i en database eller overføres i nogen form eller på nogen måde
(elektronisk, ved fotokopiering, ved optagelse eller på anden måde) uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren.

Den angivne ophavsret inkluderer alle former og dele af det ophavsretligt beskyttede materiale og informationer, som
måtte være tilladt under nuværende gældende lov eller vedtaget herefter, inklusiv, men ikke begrænset til, materialer, der
dannes af softwareprogrammerne, som vises på skærmen, så som skærmbilleder, menuer, osv.

Oplysningerne i dette dokument tilhører Tobii Dynavox. Gengivelse af hele eller dele af indholdet er forbudt uden
forudgående skriftlig tilladelse fra Tobii Dynavox.

Produkter, der henvises til i dette dokument, kan enten være varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende
deres respektive ejere. Forlaget og forfatteren gør ikke krav på disse varemærker.

Selvom alle foranstaltninger er truffet ved udarbejdelsen af dette dokument, påtager forlaget og forfatteren sig intet ansvar
for fejl eller mangler, og ej heller for skader, der måtte opstå som følge af anvendelsen af oplysningerne i dette dokument
eller brugen af eventuelt medfølgende programmer og kildekoder. Forlaget og forfatteren kan under ingen
omstændigheder gøres ansvarlige for tab af fortjeneste eller anden erhvervsmæssig skade, der direkte eller indirekte er
opstået som følge af, eller som påstås at være opstået som følge af, indholdet i dette dokument.

Ret til ændring af indholdet uden forudgående varsel forbeholdes.

Besøg Tobii Dynavoxs webside
www.TobiiDynavox.com for at se, om der findes en opdateret udgave af dokumentet.

Kontaktoplysninger:

Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
Sverige
+46 (8) 663 69 90

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

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

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

https://www.tobiidynavox.com


Indholdsfortegnelse
1 Om TD Control.............................................................................................................................. 6

1.1 Tilsigtet brug .........................................................................................................................6
1.2 Systemkrav ..........................................................................................................................6

2 Første opstart ............................................................................................................................... 7
3 Overblik over TD Control .............................................................................................................. 9

3.1 Trace ...................................................................................................................................9
3.2 Interaction Menu .................................................................................................................10
3.3 Øjenstyrede systemmenuer i TD Control............................................................................... 11

3.3.1 Den øjenstyrede systemmenu...............................................................................12
3.3.1.1 Øjenstyret systemmenu i kontinuerlig tilstand ....................................12

3.3.2 Den øjenstyrede systemmenu til tastatur ...............................................................14
3.4 Dashboard..........................................................................................................................15
3.5 Kasse til styringsstatus ........................................................................................................17
3.6 Ingen øjenstyringsenhed er tilsluttet .....................................................................................17

4 Anvendelse af TD Control .......................................................................................................... 18
4.1 Handlingerne i menuen Interaction Menu ..............................................................................18

4.1.1 Hvordan udfører jeg en handling med TD Control? .................................................18
4.1.2 Hvordan scroller jeg i TD Control?........................................................................18
4.1.3 Hvordan udfører jeg et højreklik i TD Control?.......................................................19
4.1.4 Hvordan bruger jeg klik og træk i TD Control?.......................................................20
4.1.5 Hvordan aktiverer jeg tasturet i TD Control?..........................................................21

4.1.5.1 Tastatur ..........................................................................................21
4.1.6 Hvordan bruger jeg handlingen Juster mål i TD Control? .......................................24
4.1.7 Hvordan bruger jeg dobbeltklik i TD Control?........................................................24
4.1.8 Hvordan bruger jeg venstreklik i TD Control?........................................................24

4.2 Handlinger i den øjenstyrede systemmenu............................................................................25
4.2.1 Hvordan aktiverer jeg Switcher i TD Control? ........................................................25
4.2.2 Hvordan aktiverer jeg dashboard i TD Control? .....................................................25
4.2.3 Pause i TD Control...............................................................................................26

4.2.3.1 Hvordan pauser jeg øjenstyring i TD Control? ...................................26
4.2.3.2 Hvordan kan jeg se, at øjenstyring er pauset i TD Control?.................27
4.2.3.3 Hvordan fortsætter jeg øjenstyringen i TD Control?............................27

4.2.4 Kontinuerlige tilstande i TD Control........................................................................27
4.2.4.1 Hvordan udfører jeg en kontinuerlig handling i TD Control? ................27
4.2.4.2 Hvordan ændrer jeg den valgte kontinuerlige handling i TD

Control? .........................................................................................28
4.2.4.3 Hvordan afslutter jeg den valgte kontinuerlige handling i TD

Control? .........................................................................................28
4.3 Handlingerne på Dashboard ................................................................................................29

4.3.1 Hvordan aktiverer jeg Dashboard i TD Control?......................................................29
4.3.2 Hvordan aktiverer jeg en handling i Dashboard i TD Control? ..................................30
4.3.3 Hvordan udfører jeg en hurtig kalibrering i TD Control? .........................................30
4.3.4 Hvordan aktiverer jeg slumretilstanden på min enhed med TD Control? ...................31
4.3.5 Hvordan får jeg adgang til indstillingerne i TD Control? .........................................31
4.3.6 Hvordan får jeg adgang til Notesblok i TD Control?................................................32



5 Indstillinger for TD Control.......................................................................................................... 33
5.1 Aktivering ..........................................................................................................................33

5.1.1 Aktiveringsmetode ...............................................................................................34
5.1.1.1 Hvordan ændrer jeg aktiveringsmetode i TD Control? ........................34

5.1.2 Hastighed............................................................................................................34
5.1.2.1 Hvordan vælger jeg fikseringstid for sporingen i TD Control?............34
5.1.2.2 Hvordan ændrer/indstiller jeg dvæletiden for knapperne i TD

Control? .........................................................................................35
5.1.3 Sporing ...............................................................................................................35

5.1.3.1 Hvordan ændrer/indstiller jeg uigennemsigtigheden for sporingen
i TD Control? ..................................................................................35

5.1.4 Juster mål ...........................................................................................................36
5.1.4.1 Hvordan kan jeg vælge retning for funktionen Juster mål i TD

Control? .........................................................................................36
5.1.4.2 Hvordan udfører jeg Vælg adfærd for zoomvinduet til klik og træk i

TD Control? ....................................................................................36
5.2 Kalibrering .........................................................................................................................37

5.2.1 Hvordan fungerer kalibreringsprocessen i TD Control? ...........................................37
5.2.2 Hvordan vælger jeg øjet, der skal styres efter, i TD Control?....................................38
5.2.3 Hvordan kontrollerer jeg placeringen af brugeren ved hjælp af styringsstatus i

TD Control?.........................................................................................................39
5.2.4 Hvordan kalibrerer jeg en bruger i TD Control? .....................................................39
5.2.5 Hvordan ændrer jeg skærmopsætningen for min øjenstyringsenhed i TD

Control? ..............................................................................................................40
5.3 Tastatur .............................................................................................................................41

5.3.1 Aktiveringsmetode ...............................................................................................41
5.3.1.1 Hvordan ændrer jeg aktiveringsmetode i TD Control? ........................41

5.3.2 Knapper ..............................................................................................................41
5.3.2.1 Hvordan ændrer/indstiller jeg dvæletiden for tastaturet i TD

Control? .........................................................................................41
5.3.2.2 Hvordan vælger jeg adfærd for adaptiv dvælehastighed i TD

Control? .........................................................................................42
5.3.3 Prædiktion...........................................................................................................42

5.3.3.1 Hvordan vælger jeg adfærd for prædiktioner i TD Control? ...............42
5.3.3.2 Hvordan ændrer/indstiller jeg dvæletiden for prædiktioner i TD

Control? .........................................................................................43
5.3.4 Generelt ..............................................................................................................43

5.3.4.1 Hvordan ændrer/indstiller jeg tastatursproget i TD Control?..............43
5.3.4.2 Hvordan downloader jeg et nyt tastatursprog i TD Control? ................44
5.3.4.3 Hvordan vælger jeg adfærd for lydfeedback ved skrivning i TD

Control? .........................................................................................44
5.4 Tilstand .............................................................................................................................45

5.4.1 Kontinuerlig tilstand..............................................................................................45
5.4.1.1 Hvordan vælger jeg type af kontinuerlig tilstand til brug i TD

Control? .........................................................................................45
5.4.1.2 Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg kontinuerlig tilstand under

opstart i TD Control? ......................................................................45
5.5 Generelt ............................................................................................................................46

5.5.1 Hvordan vælger jeg programsprog til TD Control? ................................................46
5.5.2 Hvordan indsamler jeg logge for TD Control?.......................................................47
5.5.3 Hvordan vælger jeg automatisk start af TD Control? .............................................47

5.6 Tilpasning ..........................................................................................................................48



5.6.1 Hvordan fjerner jeg en handling fra interaktionsmenuen i TD Control?......................48
5.6.2 Hvordan føjer jeg en handling til interaktionsmenuen i TD Control?..........................48

5.7 Enhed ...............................................................................................................................49
5.7.1 Adaptive knapper på I-Series ................................................................................49

5.7.1.1 Hvordan indstiller/ændrer jeg handlingen på den trekantede knap
for I-Series i TD Control? .................................................................49

5.7.1.2 Hvordan indstiller/ændrer jeg handlingen på den kvadratiske knap
for I-Series i TD Control? .................................................................50

5.7.1.3 Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg lydstyrkeknapperne på I-Series i
TD Control? ....................................................................................50

5.8 Min konto ...........................................................................................................................51
5.8.1 Hvordan opretter jeg en konto til Min konto i TD Control? ........................................51
5.8.2 Hvordan logger jeg ind på Min konto i TD Control? .................................................51

6 Switcher ...................................................................................................................................... 53
6.1 Hvordan får jeg adgang til Switcher i TD Control? ..................................................................53
6.2 Hvordan skifter jeg til et program i Switcher? .........................................................................53
6.3 Hvordan føjer jeg et program til Switcher? .............................................................................54
6.4 Hvordan fjerner jeg et program fra Switcher?.........................................................................54



1 Om TD Control
1.1 Tilsigtet brug
Tobii Dynavoxs øjenstyringsteknologi har hjulpet tusindvis af personer med kommunikations- og førlighedsudfordringer
med at kommunikere og leve et mere selvstændigt liv. Men hvad med dem, der gerne vil tage næste skridt og udnytte alle
funktioner på deres computer? TD Control er en ny måde til øjenstyring af din brug af din computer og giver en mere
intuitiv oplevelse og størst mulig selvstændighed. Øjenstyringsteknologien har eksisteret i mange år, men forskellen er, at
TD Control ikke blot giver dig muligheden for at kontrollere en computer med dine øjne, men den vælger den mest intuitive
og logiske måde for dig at gøre det på. Den innovative tilgang, der kaldes ‘Interaktion først’, giver dig mulighed for at bruge
din computer på en komfortabel måde og i dit eget tempo samt for at bruge din favoritsoftware, herunder netsurfing, e-mail
og spil.

Med Interaktion først kan brugeren vælge elementet, som skal bruges før der besluttes, hvad der skal ske med elementet.
Det føles som en mere naturlig og intuitiv tilgang og hjælper med at reducere antallet af fejl.

Opnå fuld kontrol over din computer med dine øjne. Du kan simulere alle musehandlinger, strygebevægelser og skrive
tekst med vores software. Vi har også tilføjet intelligente genveje, der gør det endnu nemmere at få adgang til alle dele af
Windows!

1.2 Systemkrav
Komponent Krav

Computer og processor i5-4200U på 1,60 GHz (4. gen. i5 med to kerner/4 tråde)

Hukommelse (RAM) 8 gigabyte (GB) RAM (anbefalet minimum)

Harddisk 500 megabyte (MB) ledig.

Styresystem Windows 10

.NET-version 4.7.2
Øjenstyringsenhed Tobii Dynavox I-Series I-13 og I-16 og Tobii Dynavox

PCEye 5

Yderligere krav og overvejelser Det anbefales at bruge en internetforbindelse til
opdatering.
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2 Første opstart
Når TD Control startes første gang, bliver brugeren bedt om at gennemgå en introduktion. Introduktionen består af:

1. Velkomstbilledet.
2. Velkomstskærmen.
3. Visning af styringsstatus (for at vise hvordan brugeren sidder foran øjenstyringsenheden). (Se 3.5 Kasse til

styringsstatus, side 17 for at få flere oplysninger).
4. Visning af kalibrering (se 5.2 Kalibrering for at få flere oplysninger).
5. Visning af vilkår for tjenester
6. Visning af startvejledning

Når du vælger knappen (Skjul vejledning) i startvejledningen, vises en meddelelse i midten af den nederste del af
skærmen, der fortæller brugeren, hvordan vedkommende åbner Dashboard.
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Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

Pop op-boksen vises, indtil brugeren vælger ikonet (Dashboard).

Første gang brugeren vælger ikonet (Dashboard), vises startvejledningen til Dashboard.

Vælg knappen (Skjul vejledning) i startvejledningen for at afslutte vejledningen.
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3 Overblik over TD Control
3.1 Trace
Sporingen følger brugerens blik. Sporingen er mindre uigennemsigtig, indtil brugeren fastholder sit blik, hvorefter den
bliver helt uigennemsigtig, og aktivatoren vises. Aktivatoren peger altid mod midten af skærmen, hvor menuen Interaction
Menu findes. Området mellem de små og store cirkler låses fast på stedet på skærmen, hvor sporingen er placeret, når
brugeren fastholder sit blik, og viser et snapshot af området i sporingen i målområdet for sporingen. Når brugeren afslutter
sporingen, frigives snapshottet, og sporingen vender tilbage til sin inaktive tilstand. Sporingen fungerer med alle typer af
baggrunde.

Figur 3.1 Sporing i funktion

Tabel 3.1 Sporingen

Element Handling Beskrivelse

Sporingen Sporingen giver brugeren feedback om placeringen af brugerens blik på skærmen.
Sporingen flytter sig rundt på skærmen i takt med brugerens blik. Når brugeren
fastholder sit blik på skærmen i et bestemt tidsrum, vises aktivatoren.

Aktivator Åbner menuen Interaction Menu. Se 3.2 Interaction Menu, side 10 med flere
oplysninger.

Dashboard Åbner menuen Dashboard. Se 3.4 Dashboard, side 15 med flere oplysninger.
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3.2 Interaction Menu

Den store cirkel med trådkorsmarkøren i centrum i midten af menuen Interaction Menu er et snapshot, der er zoomet ind
på målområdet. Trådkorsmarkøren kan finjusteres, så den sigter præcist mod det ønskede punkt i målområdet. Alle
handlinger i menuen Interaction Menu er beskrevet i Tabel 3.2 Interaction Menu, side 10.

Tabel 3.2 Interaction Menu

Ikon Handling Beskrivelse

Scroll En handling, der aktiverer øjenstyret rulning på siden i vinduer, hvor der kan rulles.

● Se på området, der kan scrolles, og fasthold dit blik.
Menuen Interaction Menu åbnes.

● Vælg handlingen Scroll.
● Se oven over scrolleankeret for at scrolle opad.
● Se under scrolleankeret for at scrolle nedad.
● Se til venstre for scrolleankeret for at scrolle til venstre.
● Se til højre for scrolleankeret for at scrolle til højre.
● Se på knappen Afslut i højre side for at afslutte handlingen Scroll.

Anvend opgaven Øjenstyret rulning til at scrolle op og ned i Modern UI-
programmer og på Modern UI Windows-startskærmen.

Jo længere væk du kigger fra scrolleankeret, jo hurtigere scrolles der.

Se 4.1.2 Hvordan scroller jeg i TD Control?, side 18 med flere oplysninger

Højreklik En handling, der udfører et enkelt højreklik.

Se 4.1.3 Hvordan udfører jeg et højreklik i TD Control?, side 19 med flere oplysninger

Klik og træk En handling til flytning af genstande eller valg af områder.

● Se på genstanden, der skal flyttes.
● Vælg handlingen Klik og hold.
● Se på stedet, hvor genstanden skal slippes.
● Vælg ikonet Slip, der vises på skærmen, når du holder dit blik rettet mod stedet,

hvor der skal slippes.
Se 4.1.4 Hvordan bruger jeg klik og træk i TD Control?, side 20 med flere oplysninger

Tastatur En handling, der åbner et skærmtastatur til øjenstyret skrivning. Handlingen fokuserer
også på stedet, hvor brugeren udfører handlingen. Det vil sige, at der udføres et
venstreklik, hvorefter tastaturet åbnes
Se 4.1.5 Hvordan aktiverer jeg tasturet i TD Control?, side 21 med flere oplysninger.
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Ikon Handling Beskrivelse

Juster mål En handling til finjustering af målet for interaktionen på skærmen.

● Se på stedet, hvor du vil udføre en handling for at åbne menuen Interaction Menu.
● Se på handlingen Juster mål
● Finjuster målområdet ved at flytte trådkorsmarkøren i målvinduet med dit blik, indtil

du rammer det valgte punkt nøjagtigt.
● Vælg handlingen, der skal udføres.
Se 4.1.6 Hvordan bruger jeg handlingen Juster mål i TD Control?, side 24 med flere
oplysninger

Dobbeltklik En handling, der udfører et dobbelt venstreklik.

Se 4.1.7 Hvordan bruger jeg dobbeltklik i TD Control?, side 24 med flere oplysninger

Venstreklik En handling, der udfører et enkelt venstreklik eller det, der svarer til et tryk med en
finger på en berøringsfølsom enhed.
Se 4.1.8 Hvordan bruger jeg venstreklik i TD Control?, side 24 med flere oplysninger

Hjælp En handling, der åbner en hjælpeside.

Annullér En handling, der annullerer menuen Interaction Menu.

Tabel 3.3 Ændringstaster

Ikon Handling Beskrivelse

Skift-tast En handling, der slår Skift-tasten på tastaturet til eller fra.

Ctrl En handling, der slår Ctrl-tasten på tastaturet til eller fra.

Alt En handling, der slår Alt-tasten på tastaturet til eller fra.

3.3 Øjenstyrede systemmenuer i TD Control
Der findes flere forskellige øjenstyrede systemmenuer i TD Control. Fælles for dem alle er, at menuerne er
kontekstbaserede.
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3.3.1 Den øjenstyrede systemmenu
Der er én overordnet øjenstyret menu, som kaldes og henvises til som den øjenstyrede systemmenu. De øvrige menuer
har deres egne navne.

Tabel 3.4 Den øjenstyrede systemmenu

Ikon Handling Beskrivelse

Switcher En handling, der åbner Switcher. Se 6 Switcher, side 53 med flere oplysninger

Dashboard En handling, der åbner Dashboard. Se 3.4 Dashboard, side 15 med flere oplysninger.

Pause En handling, der pauser interaktionen, indtil knappen Fortsæt øjenstyring vælges.

Kontinuerlig
tilstand

En handling, der åbner den øjenstyrede systemmenu i kontinuerlig tilstand. Se 3.3.1.1
Øjenstyret systemmenu i kontinuerlig tilstand, side 12 med flere oplysninger

3.3.1.1 Øjenstyret systemmenu i kontinuerlig tilstand
Der findes to (2) kontinuerlige tilstande i TD Control.

● Forenklet
● Avanceret

Se 5.4.1 Kontinuerlig tilstand, side 45 med flere oplysninger om valg af kontinuerlig tilstand.
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3.3.1.1.1 Den øjenstyrede systemmenu i forenklet kontinuerlig tilstand

Tabel 3.5 Den øjenstyrede systemmenu i forenklet kontinuerlig tilstand

Ikon Handling Beskrivelse

Hjælp En handling, der åbner en hjælpeside.

Vis sporing En handling, der viser/skjuler sporingen på skærmen.

Venstreklik En handling, der udfører et enkelt venstreklik ved hvert blik. Se Venstreklik i Tabel 3.2
Interaction Menu, side 10 med flere oplysninger

Pause En handling, der pauser interaktionen, indtil knappen Fortsæt øjenstyring vælges.
Se 4.2.3 Pause i TD Control med flere oplysninger.

Annuller En handling, der afslutter den kontinuerlige tilstand.
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3.3.1.1.2 Den øjenstyrede systemmenu i avanceret kontinuerlig tilstand

Tabel 3.6 Den øjenstyrede systemmenu i avanceret kontinuerlig tilstand

Ikon Handling Beskrivelse

Hjælp En handling, der åbner en hjælpeside.

Juster mål En handling, der udfører funktionen Juster mål automatisk for hvert valg. Se 4.1.6 Hvordan
bruger jeg handlingen Juster mål i TD Control?, side 24 med flere oplysninger

Venstreklik En handling, der udfører et enkelt venstreklik ved hvert blik. Se 4.1.8 Hvordan bruger jeg
venstreklik i TD Control?, side 24 med flere oplysninger.

Klik og hold En handling, der udfører funktionen Klik og hold ved hvert valg. Se 4.1.4 Hvordan bruger
jeg klik og træk i TD Control?, side 20 med flere oplysninger.

Hold og træk En handling, der udfører funktionen Hold og træk ved hvert valg, indtil brugeren vælger at
afslutte handlingen. Specielt nyttig ved tegning i programmer som fx Photoshop eller Paint.

● Se på startpunktet på skærmen for Hold og træk.
● Aktiver funktionen.
● Flyt dit blik til punktet på skærmen.

Øjnene bliver sporet.

● Se på stedet, hvor genstanden skal slippes.
● Vælg ikonet Slip, der vises på skærmen, når du holder dit blik rettet mod stedet, hvor

der skal slippes.

Annuller En handling, der afslutter den kontinuerlige tilstand.

3.3.2 Den øjenstyrede systemmenu til tastatur
Den øjenstyrede systemmenu til tastatur vises på skærmen, når tastatur- eller notesblokhandlingerne kan ses på
skærmen.

Figur 3.2 Menuen Dashboard.

Tabel 3.7 Den øjenstyrede systemmenu til tastatur

Ikon Handling Beskrivelse

Hjælp En handling, der åbner en hjælpeside.

Notesblok
En handling, der åbner funktionen Notesblok.
Se 4.3.6 Hvordan får jeg adgang til Notesblok i TD Control? med flere oplysninger.
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Ikon Handling Beskrivelse

Skjul
Notesblok

En handling, der skjuler Notesblok. Der vises et andet ikon afhængigt af, om Notesblok er
åbnet over eller under tastaturet.

Flyt tastatur En handling, der flytter tastaturet til toppen eller bunden af skærmen afhængigt af, hvor det
blev åbnet.

Tilpas
størrelse

En handling, der ændrer tastaturets størrelse

Pause En handling, der pauser interaktionen, indtil knappen Fortsæt øjenstyring vælges.
Se 4.2.3 Pause i TD Control med flere oplysninger.

Hurtigsprog En handling, der åbner sprogsiden og giver hurtig adgang til at ændre tastatursproget.

Annuller En handling, der annullerer menuen Dashboard.

3.4 Dashboard

Figur 3.3 Menuen Dashboard.
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Tabel 3.8 Dashboard

Ikon Handling Beskrivelse

Indstillinger En handling, der åbner Indstillinger i TD Control.
Se 5 Indstillinger for TD Control med flere oplysninger.

Notesblok En handling, der åbner funktionen Notesblok.
Se 4.3.6 Hvordan får jeg adgang til Notesblok i TD Control? med flere oplysninger.

Hurtig
kalibrering

En handling, der åbner Hurtig kalibrering.
Se 4.3.3 Hvordan udfører jeg en hurtig kalibrering i TD Control? med flere oplysninger

Dvale En handling, der aktiverer slumretilstanden på din enhed.
Se 4.3.4 Hvordan aktiverer jeg slumretilstanden på min enhed med TD Control?, side 31
med flere oplysninger

Hjælp En handling, der åbner en hjælpeside.

Afslut TD
Control

En handling, der lukker og afslutter softwaren til TD Control.

Annuller En handling, der annullerer menuen Dashboard.

Tabel 3.9 Genvejspanel

Ikon Handling Beskrivelse

kopiér En handling, der kopierer det valgte element eller den valgte tekst.

sæt ind En handling, der indsætter det kopierede/klippede element eller tekst.

klip En handling, der klipper det valgte element eller den valgte tekst.
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3.5 Kasse til styringsstatus

Figur 3.4 Kasse til styringsstatus

Funktionen Styringsstatus bruges til at kontrollere, at brugeren sidder korrekt foran øjenstyringsenheden.

● De to (2) hvide prikker er brugerens øjne og øjnenes placering i forhold til skærmen. Når de hvide prikker er i
midten af det sorte område, sidder brugeren i den bedst mulige stilling.

● Den farvede søjle til venstre med den hvide pil angiver brugerens afstand fra skærmen.
– Hvis den hvide pil er i midten af det grønne område på søjlen, sidder brugeren i den bedst mulige afstand fra

skærmen.
– Hvis pilen befinder sig i den nederste del af søjlen, skal brugeren flyttes tættere på øjenstyringsenheden.
– Hvis pilen er i den øverste del af søjlen, skal brugeren flyttes længere væk fra øjenstyringsenheden.

3.6 Ingen øjenstyringsenhed er tilsluttet
Hvis der ikke er sluttet en øjenstyringsenhed til enheden, eller hvis øjenstyringsenheden frakobles, vises følgende
meddelelse:

Ingen øjenstyringsenhed er tilsluttet

Meddelelsen forsvinder automatisk, når der tilsluttes en øjenstyringsenhed.
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4 Anvendelse af TD Control
TD Control gør det muligt for brugeren at styre et Windows-standardstyresystem ved hjælp af en totrinsvalgmetode, som
reducerer risikoen for uønskede klik.

Næsten alle funktioner/handlinger i TD Control kan aktiveres ved berøring eller med musen og gør det nemmere
for en hjælper at hjælpe brugeren, når der er behov herfor. Det er meget nemmere for hjælperen at vælge en
handling eller ændre indstillingerne for brugeren.
Der kan ikke opnås adgang til funktionen Interaction Menu uden en øjenstyringsenhed.

4.1 Handlingerne i menuen Interaction Menu

4.1.1 Hvordan udfører jeg en handling med TD Control?
1. Se på det ønskede område af skærmen (eller ikon på skærmen), hvor handlingen skal udføres.

2. Vælg ikonet (Aktivator).
Menuen Interaction Menu åbnes.

3. Trådkorsmarkøren i midten af målvinduet viser, hvor handlingen udføres.
Du kan eventuelt finjustere aktiveringspunktet ved at følge disse trin.

a. Vælg ikonet (Juster mål).
b. Flyt sporingen i målvinduet med dit blik, indtil du rammer det ønskede punkt nøjagtigt.

Trådkorsmarkøren flytter sig til det nye punkt.

c. Gentag proceduren, indtil det foretrukne mål befinder sig i trådkorsmarkøren.

4. Vælg handlingen, der skal udføres, i menuen Interaction Menu, eller vælg knappen (Luk) for at annullere.

4.1.2 Hvordan scroller jeg i TD Control?

1. Se på det ønskede område af skærmen (eller ikon på skærmen), hvor handlingen skal udføres.

2. Vælg ikonet (Aktivator).
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Menuen Interaction Menu åbnes.

3. Trådkorsmarkøren i midten af målvinduet viser, hvor handlingen udføres.
Du kan eventuelt finjustere aktiveringspunktet ved at følge disse trin.

a. Vælg ikonet (Juster mål).
b. Flyt sporingen i målvinduet med dit blik, indtil du rammer det ønskede punkt nøjagtigt.

Trådkorsmarkøren flytter sig til det nye punkt.

c. Gentag proceduren, indtil det foretrukne mål befinder sig i trådkorsmarkøren.

4. Vælg ikonet i menuen Interaction Menu.
Et scrolleanker placeres på stedet på skærmen, hvor trådkorsmarkøren blev anbragt.

5. Vælg scrolleretning:
● Se oven over scrolleankeret for at scrolle opad.
● Se under scrolleankeret for at scrolle nedad.
● Se til venstre for scrolleankeret for at scrolle til venstre.
● Se til højre for scrolleankeret for at scrolle til højre.
● Se i området rundt om scrolleankeret for at sætte scroll på pause.

Jo længere væk du kigger fra scrolleankeret, jo hurtigere scrolles der.

Overvej at placere ankeret mod midten af området, hvor der skal scrolles. Det giver den største
fleksibilitet.

6. Vælg knappen (Luk) for at afslutte rulningen.

4.1.3 Hvordan udfører jeg et højreklik i TD Control?

1. Se på det ønskede område af skærmen (eller ikon på skærmen), hvor handlingen skal udføres.

2. Vælg ikonet (Aktivator).
Menuen Interaction Menu åbnes.

3. Trådkorsmarkøren i midten af målvinduet viser, hvor handlingen udføres.
Du kan eventuelt finjustere aktiveringspunktet ved at følge disse trin.

a. Vælg ikonet (Juster mål).
b. Flyt sporingen i målvinduet med dit blik, indtil du rammer det ønskede punkt nøjagtigt.

Trådkorsmarkøren flytter sig til det nye punkt.

c. Gentag proceduren, indtil det foretrukne mål befinder sig i trådkorsmarkøren.

4. Vælg ikonet i menuen Interaction Menu.
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4.1.4 Hvordan bruger jeg klik og træk i TD Control?

1. Se på det ønskede område af skærmen (eller ikon på skærmen), hvor handlingen skal udføres.

2. Vælg ikonet (Aktivator).
Menuen Interaction Menu åbnes.

3. Trådkorsmarkøren i midten af målvinduet viser, hvor handlingen udføres.
Du kan eventuelt finjustere aktiveringspunktet ved at følge disse trin.

a. Vælg ikonet (Juster mål).
b. Flyt sporingen i målvinduet med dit blik, indtil du rammer det ønskede punkt nøjagtigt.

Trådkorsmarkøren flytter sig til det nye punkt.

c. Gentag proceduren, indtil det foretrukne mål befinder sig i trådkorsmarkøren.

4. Vælg ikonet i menuen Interaction Menu.
5. Vælg det nye sted til genstanden.

Der vises en linje mellem det gamle og det nye sted for sporing.

6. Se på det nye sted.
Der vises et ikon for Slip uden for sporingen på skærmen.

7. Vælg handlingen (Slip) for at slippe genstanden på det nye sted.
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Handlingen Juster mål vises.

8. Vælg det nye sted nøjagtigt.
9. Genstanden befinder sig nu på det nye sted.

4.1.5 Hvordan aktiverer jeg tasturet i TD Control?
Tastaturet bruges til at indtaste tekst i et dokument, i et søgefelt, til at vælge efter Omdøb i en menu til omdøbning af et
dokument

1. Se på det ønskede område af skærmen (eller ikon på skærmen), hvor handlingen skal udføres.

2. Vælg ikonet (Aktivator).
Menuen Interaction Menu åbnes.

3. Trådkorsmarkøren i midten af målvinduet viser, hvor handlingen udføres.
Du kan eventuelt finjustere aktiveringspunktet ved at følge disse trin.

a. Vælg ikonet (Juster mål).
b. Flyt sporingen i målvinduet med dit blik, indtil du rammer det ønskede punkt nøjagtigt.

Trådkorsmarkøren flytter sig til det nye punkt.

c. Gentag proceduren, indtil det foretrukne mål befinder sig i trådkorsmarkøren.

4. Vælg ikonet i menuen Interaction Menu.

5. Brug eventuelt knappen (Flyt tastatur op) eller knappen (Flyt tastatur til bund) for at flytte tastaturet.

4.1.5.1 Tastatur

Ved at vælge tastaturfunktionen i menuen Interaction Menu startes tastaturet som et skærmtastatur. Tastaturet
åbnes altid i modsatte side af skærmen i forhold til stedet, hvor du udførte handlingen. Tastaturet kan flyttes ved at bruge

knappen (Flyt tastatur op) eller knappen (Flyt tastatur til bund), der vises, når tastaturet er aktivt på skærmen.
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Tastaturet består af fire eller fem (4-5) tastatursider, afhængigt af sproget. Brugeren kan nemt skifte mellem

tastatursiderne ved at vælge en af knapperne , eller knapperne , der findes i øverste højre hjørne af

tastaturet, eller i øverste venstre hjørne på siderne Tal og Ekstra tegn.

Tasten på tastaturet, som brugeren ser på, vises med en lys ramme om tegnet/funktionen på tasten, og tasten

skifter farve til den indstillede aktiveringsfarve , når tasten vælges.

Tastatursiderne er følgende:

Figur 4.1 Tastatursiden

Figur 4.2 Talsiden

Figur 4.3 Siden med ekstrategn
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Figur 4.4 Den sprogspecifikke side

Figur 4.5 Siden med funktionstaster

Se 5 Indstillinger for TD Control, side 33 for at få oplysninger om ændring af tastatursprog og andre tastaturindstillinger.

4.1.5.1.1 Ordprædiktion

Ordprædiktionsmodulet i TD Control er fra SwiftKey™ og anvendes bredt i tablet-pc’er og smartphones. SwiftKey™

anvender en blanding af teknologier til kunstig intelligens, der gør det muligt at gætte det næste ord, som brugeren har til
hensigt at skrive. SwiftKey™ lærer fra tidligere tekster, som brugeren har skrevet, og giver forslag ud fra, hvad der skrives
og hvad programmet har lært. Sproget anvendt til ordprædiktion skifter afhængig af indstillingen Sprog til tastatur.

Figur 4.6 Tastatur med ordprædiktion aktiveret

Tre (3) kasser vises over tastaturet, når der bruges ordprædiktion. Kassen længst til venstre indeholder det mest
sandsynlige gæt, og de to (2) øvrige kasser indeholder hver ét gættet ord. Vælg kassen med det rigtige ord, når du skal
vælge et gættet ord. Hvis du ikke kan finde det rigtige ord, skal du bare skrive videre. Så vises det rigtige ord forhåbentligt,
når du skriver næste tegn.

Hvis du anvender ordprædiktion og vil skrive et ord med et accenttegn, fx café, sparer du tid og kræfter ved at
lade ordprædiktionen placere accenttegnet. Du skal ganske enkelt bare skrive “cafe” for at få forslaget “café”.

#12008273 TD Control Brugervejledning v.1.1 - da-DK 4 Anvendelse af TD Control 23



4.1.6 Hvordan bruger jeg handlingen Juster mål i TD Control?

Handlingen Juster mål bruges til at finjustere aktiveringspunkterne i målvinduet. Trådkorsmarkøren i midten af målvinduet
viser, hvor handlingen udføres.

Finjuster aktiveringspunktet ved at følge disse trin.

1. Vælg ikonet (Juster mål).
2. Flyt sporingen i målvinduet med dit blik, indtil du rammer det ønskede punkt nøjagtigt.

Trådkorsmarkøren flytter sig til det nye punkt.

3. Gentag proceduren, indtil det foretrukne mål befinder sig i trådkorsmarkøren.

4.1.7 Hvordan bruger jeg dobbeltklik i TD Control?

1. Se på det ønskede område af skærmen (eller ikon på skærmen), hvor handlingen skal udføres.

2. Vælg ikonet (Aktivator).
Menuen Interaction Menu åbnes.

3. Trådkorsmarkøren i midten af målvinduet viser, hvor handlingen udføres.
Du kan eventuelt finjustere aktiveringspunktet ved at følge disse trin.

a. Vælg ikonet (Juster mål).
b. Flyt sporingen i målvinduet med dit blik, indtil du rammer det ønskede punkt nøjagtigt.

Trådkorsmarkøren flytter sig til det nye punkt.

c. Gentag proceduren, indtil det foretrukne mål befinder sig i trådkorsmarkøren.

4. Vælg ikonet i menuen Interaction Menu.

4.1.8 Hvordan bruger jeg venstreklik i TD Control?

1. Se på det ønskede område af skærmen (eller ikon på skærmen), hvor handlingen skal udføres.

2. Vælg ikonet (Aktivator).
Menuen Interaction Menu åbnes.

3. Trådkorsmarkøren i midten af målvinduet viser, hvor handlingen udføres.
Du kan eventuelt finjustere aktiveringspunktet ved at følge disse trin.
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a. Vælg ikonet (Juster mål).
b. Flyt sporingen i målvinduet med dit blik, indtil du rammer det ønskede punkt nøjagtigt.

Trådkorsmarkøren flytter sig til det nye punkt.

c. Gentag proceduren, indtil det foretrukne mål befinder sig i trådkorsmarkøren.

4. Vælg ikonet i menuen Interaction Menu.

4.2 Handlinger i den øjenstyrede systemmenu

4.2.1 Hvordan aktiverer jeg Switcher i TD Control?
Brugeren kan skifte mellem aktiv software og starte Tobii Dynavox-programmer med Switcher.

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.
Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg handlingen (Switcher).
Switcher åbnes.

Se 6 Switcher, side 53 med flere oplysninger om Switcher.

4.2.2 Hvordan aktiverer jeg dashboard i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard).
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Dashboardet åbnes.

Figur 4.7 Menuen Dashboard.

Se 4.3 Handlingerne på Dashboard, side 29 med flere oplysninger

4.2.3 Pause i TD Control
Brug af øjenstyring er en gentagen fysisk handling, og musklerne omkring øjnene kan blive trætte. Ved at pause
øjenstyring får du ikke bare tid til at se på skærmen uden at styre den, men du kan også hvile øjnene.

4.2.3.1 Hvordan pauser jeg øjenstyring i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Sæt på pause).

Der vises et orange pauseikon et kort øjeblik på skærmen, og der er en orange ramme om skærmens
yderkant, der viser, at TD Control er pauset.
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4.2.3.2 Hvordan kan jeg se, at øjenstyring er pauset i TD Control?
Der er en orange ramme om skærmens yderkant.

4.2.3.3 Hvordan fortsætter jeg øjenstyringen i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Ikonet (Fortsæt øjenstyring) vises i den nederste del af skærmen.

2. Vælg ikonet (Fortsæt øjenstyring) for at fortsætte øjenstyringen i TD Control.

4.2.4 Kontinuerlige tilstande i TD Control
Der findes to (2) kontinuerlige handlinger i TD Control:

● Avancerede kontinuerlige handlinger
● Enkle kontinuerlige handlinger

Se 3.3.1.1 Øjenstyret systemmenu i kontinuerlig tilstand, side 12 med flere oplysninger om de kontinuerlige
handlingstilstande

4.2.4.1 Hvordan udfører jeg en kontinuerlig handling i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg handlingen (Kontinuerligt klik).
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Den øjenstyrede systemmenu for kontinuerlig tilstand åbnes.

3. Vælg en kontinuerlig handling.
4. Se på det ønskede område af skærmen (eller ikon på skærmen), hvor handlingen skal udføres.

Den valgte kontinuerlige handling er aktiv, indtil brugeren aktivt ændrer eller afslutter handlingen.

TD Control kan åbnes i en af disse tilstande.

4.2.4.2 Hvordan ændrer jeg den valgte kontinuerlige handling i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu for kontinuerlig tilstand åbnes.

De valgte kontinuerlige handlinger har en orange baggrund.

2. Vælg en kontinuerlig handling.

4.2.4.3 Hvordan afslutter jeg den valgte kontinuerlige handling i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.
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Den øjenstyrede systemmenu for kontinuerlig tilstand åbnes.

De valgte kontinuerlige handlinger har en orange baggrund.

2. Vælg ikonet (Luk) for at stoppe den kontinuerlige handling.

4.3 Handlingerne på Dashboard

4.3.1 Hvordan aktiverer jeg Dashboard i TD Control?
Menuen Dashboard er skjult og afbryder og forstyrrer ikke brugeren. Følg disse trin for at åbne menuen Dashboard.

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.
Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard).
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Menuen Dashboard åbnes.

4.3.2 Hvordan aktiverer jeg en handling i Dashboard i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen, der skal udføres, i menuen Dashboard, eller vælg knappen Luk for at annullere.

4.3.3 Hvordan udfører jeg en hurtig kalibrering i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Hurtig kalibrering).
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4. Test din kalibrering ved at se på forskellige mål.

5. Vælg knappen Kalibrér, hvis der er behov herfor.
6. Se én efter én på de orange prikker, der vises på skærmen, indtil de forsvinder.
7. Prøv din nye kalibrering.
8. Gentag trin 7-9, indtil du er tilfreds.
9. Vælg knappen Luk.

Se 5.2.1 Hvordan fungerer kalibreringsprocessen i TD Control?, side 37 for at få flere oplysninger om kalibrering

4.3.4 Hvordan aktiverer jeg slumretilstanden på min enhed med TD Control?
Hvis du bruger funktionen, skal en anden person vække enheden, fordi der ikke findes en funktion til at vække
med blikket.

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.
Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard).

3. Vælg ikonet (Slumre).
4. Vælg en af følgende knapper:

● Slumre – Aktiverer slumretilstanden på enheden.
● Annullér – Annullerer slumretilstanden på enheden.

4.3.5 Hvordan får jeg adgang til indstillingerne i TD Control?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.
Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at få adgang til indstillingerne for TD Control.
Se 5 Indstillinger for TD Control, side 33 for at få flere oplysninger om tilgængelige indstillinger
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4.3.6 Hvordan får jeg adgang til Notesblok i TD Control?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.
Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Notesblok) for at åbne Notesblok.
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5 Indstillinger for TD Control

Ikoner Handling Beskrivelse

Aktivering Åbner indstillinger for Aktivering og feedback.
Se 5.1 Aktivering , side 33 med flere oplysninger.

Kalibrering Åbner indstillinger for Kalibrering.
Se 5.2 Kalibrering , side 37 med flere oplysninger.

Tastatur Åbner indstillinger for Tastatur.
Se 5.3 Tastatur , side 41 med flere oplysninger.

Tilstand Åbner indstillingerne for Tilstand.
Se 5.4 Tilstand , side 45 med flere oplysninger.

Generelt Åbner indstillingerne Generelt.
Se 5.5 Generelt , side 46 med flere oplysninger.

Tilpasning Åbner indstillingerne for Tilpasning.
Se 5.6 Tilpasning , side 48 med flere oplysninger.

Enhed Åbner indstillingerne for Enhed.
Se 5.7 Enhed med flere oplysninger.

Min konto Åbner Min konto.
Se 5.8 Min konto , side 51 med flere oplysninger.

5.1 Aktivering
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5.1.1 Aktiveringsmetode

5.1.1.1 Hvordan ændrer jeg aktiveringsmetode i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se afsnittet Aktiveringsmetode.
7. Vælg en af følgende alternativknapper:

● Øjenstyring – Brug Control med kun dine øjne
● Øjenstyring og kontakt – Brug Control med dine øjne og en kontakt

Du skal bruge en kontakt til at aktivere indstillingen.

8. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

9. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.1.2 Hastighed

5.1.2.1 Hvordan vælger jeg fikseringstid for sporingen i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se afsnittet Hastighed.
7. Vælg alternativknappen for fikseringstiden med en af følgende værdier:

● Langsom (standard)
● Mellem
● Hurtig

8. Finindstil om nødvendigt tiden med knapperne og .

9. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.
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5.1.2.2 Hvordan ændrer/indstiller jeg dvæletiden for knapperne i TD Control?
Dvæletiden er perioden, hvor brugeren skal fastholde sit blik på handlingselementerne i Interaktionsmenuer og de
øjenstyrede systemmenuer for at aktivere den valgte handling.

Indstillingen gælder kun for dvæletiden for knapperne. Der findes også en indstilling for dvæletid for tastaturet.
Se 5.3.2.1 Hvordan ændrer/indstiller jeg dvæletiden for tastaturet i TD Control? med flere oplysninger.

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.
Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se afsnittet Hastighed.
7. Vælg alternativknappen for dvæletid med en af følgende værdier:

● Langsom (standard)
● Mellem
● Hurtig

8. Finindstil om nødvendigt tiden med knapperne og .

9. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.1.3 Sporing

5.1.3.1 Hvordan ændrer/indstiller jeg uigennemsigtigheden for sporingen i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.

6. Vælg knappen (Næste side) for at gå til næste side med indstillinger.
7. Se afsnittet om sporing.
8. Vælg alternativknappen for uigennemsigtighed med en af følgende værdier:

● Lys (standard)
● Mellem
● Mørk

9. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.
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5.1.4 Juster mål

5.1.4.1 Hvordan kan jeg vælge retning for funktionen Juster mål i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.

6. Vælg knappen (Næste side) for at gå til næste side med indstillinger.
7. Se afsnittet Juster mål.
8. Vælg alternativknappen for Juster mål med en af følgende værdier:

● Fra (standard) – Vælg handlingen Juster mål manuelt fra menuen Interaction Menu, når målet skal justeres.
● Automatisk – Control justerer målet for dig. Systemet lærer og tilpasser sig brugeren med tiden.
● Manuelt – Funktionen Juster mål startes automatisk med brugerens blik, så brugeren kan vælge målpunktet,

før menuen Interaction Menu åbnes for at vælge den ønskede handling.

Brugere med mindre nøjagtig øjenkontrol kan med fordel justere målet manuelt.

9. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.1.4.2 Hvordan udfører jeg Vælg adfærd for zoomvinduet til klik og træk i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.

6. Vælg knappen (Næste side) for at gå til næste side med indstillinger.
7. Se afsnittet Juster mål.
8. Vælg alternativknappen Klik og træk for at slå zoomvinduet til eller fra i det sidste trin, når du udfører handlingen

Klik og træk.

9. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.
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5.2 Kalibrering

5.2.1 Hvordan fungerer kalibreringsprocessen i TD Control?
Kalibreringsprocessen fungerer som følger:

Testkalibreringen vises, når en kalibrering starter, uanset om det er en hurtig kalibrering eller en almindelig kalibrering.
Siden giver dig mulighed for at vurdere kvaliteten af kalibreringen.

Testkalibreringsskærmen viser cirkler med en lille prik i midten. Den orange prik viser, hvor brugerens blik er rettet. Når
blikket fastholdes på en af prikkerne, registrerer øjenstyringsenheden blikket på prikken og størrelsen af forskydningen.

Hvis den orange cirkel er inden for den prikkede hvide cirkel, er kalibreringen god nok til brug af TD Control.
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Den første kalibreringsskærm vises, når knappen Kalibrér vælges. Skærmen er sort, og i midten af skærmen er der en
orange prik med et sort midtpunkt.

Der sker intet, indtil brugeren retter sit blik mod prikken, hvorefter øjenstyringsenheden registrerer blikket. Prikken blinker
én gang og forsvinder.

Prikken bliver på skærmen, indtil øjenstyringsenheden har registreret øjenstyringsdataene for positionen.

Der vises en ny skærm. Skærmen er sort, og der er en orange prik med et sort midtpunkt i hvert af skærmens fire hjørner.

Der sker intet, indtil brugeren retter sit blik mod en af prikkerne, hvorefter øjenstyringsenheden registrerer blikket, der er
rettet mod prikken. Prikken blinker én gang og forsvinder.

Prikken bliver på skærmen, indtil øjenstyringsenheden har registreret øjenstyringsdataene for positionen.

Når brugeren har set på alle prikkerne på skærmen, og alle prikker er forsvundet, er kalibreringen afsluttet, og skærmen til
testkalibrering vises igen.

Prøv at kalibrere ved at se på cirklerne på skærmen. Luk skærmen til testkalibreringen, eller start eventuelt en ny
kalibrering.

5.2.2 Hvordan vælger jeg øjet, der skal styres efter, i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.
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3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Kalibrering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se afsnittet om Kalibrering.
7. Vælg alternativknappen for øjenstyring for en af følgende måder til styring af brugerens øjne med

øjenstyringsenheden:
● Begge (standard)
● Venstre
● Højre

8. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

9. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.2.3 Hvordan kontrollerer jeg placeringen af brugeren ved hjælp af styringsstatus i
TD Control?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.
Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Kalibrering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Kontrollér placeringen af brugeren ved at se i kassen Styringsstatus.

Se 3.5 Kasse til styringsstatus med flere oplysninger

7. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

8. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.2.4 Hvordan kalibrerer jeg en bruger i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Kalibrering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Kontrollér placeringen af brugeren ved at se i kassen Styringsstatus.

Se 3.5 Kasse til styringsstatus med flere oplysninger

7. Vælg knappen Test og Kalibrer.
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Kontrolsiden til kalibrering åbnes.

8. Vælg knappen Kalibrér.
9. Se på de orange prikker på skærmen én efter én, indtil de forsvinder.
10. Prøv den nye kalibrering.
11. Gentag trin 7-9, indtil du er tilfreds.
12. Vælg knappen Luk.

5.2.5 Hvordan ændrer jeg skærmopsætningen for min øjenstyringsenhed i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Kalibrering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Vælg knappen Skærmopsætning.

Knappen kan ikke øjenstyres og skal vælges ved berøring eller med musen.

7. Følg anvisningerne på skærmen.
8. Vælg knappen Udført

9. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.
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5.3 Tastatur

Sprog

Det valgte sprog for tastaturlayoutet vises. Vælg knappen Skift for at skifte til et andet sprog for tastaturlayoutet. Der
findes flere sprog til tastaturlayout.

5.3.1 Aktiveringsmetode

5.3.1.1 Hvordan ændrer jeg aktiveringsmetode i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se afsnittet Aktiveringsmetode.
7. Vælg en af følgende alternativknapper:

● Øjenstyring – Brug Control med kun dine øjne
● Øjenstyring og kontakt – Brug Control med dine øjne og en kontakt

Du skal bruge en kontakt til at aktivere indstillingen.

8. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

9. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.3.2 Knapper

5.3.2.1 Hvordan ændrer/indstiller jeg dvæletiden for tastaturet i TD Control?

Indstillingen gælder kun for dvæletiden for tastaturet. Der findes også en indstilling for dvæletid for knapperne.
Se 5.1.2.2 Hvordan ændrer/indstiller jeg dvæletiden for knapperne i TD Control? med flere oplysninger.

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.
Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.
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2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se afsnittet om knapper.
7. Vælg alternativknappen for en af følgende dvæletider (millisekund):

● Langsom (standard)
● Mellem
● Hurtig

8. Finindstil om nødvendigt tiden med knapperne og .

9. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.3.2.2 Hvordan vælger jeg adfærd for adaptiv dvælehastighed i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.
6. Se afsnittet om knapper.
7. Vælg alternativknappen for adaptiv dvælehastighed for at slå den adaptive dvælehastighed til eller fra.

8. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

9. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.3.3 Prædiktion

5.3.3.1 Hvordan vælger jeg adfærd for prædiktioner i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.

6. Vælg knappen (Næste side) for at gå til næste side med indstillinger.
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7. Se afsnittet om prædiktioner.
8. Vælg alternativknappen for prædiktion for at slå ordprædiktion til eller fra.

9. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.3.3.2 Hvordan ændrer/indstiller jeg dvæletiden for prædiktioner i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.

6. Vælg knappen (Næste side) for at gå til næste side med indstillinger.
7. Se afsnittet om prædiktioner.
8. Vælg alternativknappen for en af følgende dvæletider for prædiktion (millisekund):

● Langsom (standard)
● Mellem
● Hurtig

9. Finindstil om nødvendigt tiden med knapperne og .

10. Vælg knappen (Tilbage) for at vende tilbage til Tastaturindstillinger.

11. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.3.4 Generelt

5.3.4.1 Hvordan ændrer/indstiller jeg tastatursproget i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.

6. Vælg knappen (Næste side) for at gå til næste side med indstillinger.
7. Se i afsnittet Generelt under Sprog.

Det aktive sprog vises efter overskriften Sprog.

8. Vælg knappen Skift.
9. Kontroller, at knappen Installeret er valgt.
10. Vælg det foretrukne sprog.
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11. Vælg knappen (Tilbage) for at vende tilbage til Tastaturindstillinger.

12. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

13. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.3.4.2 Hvordan downloader jeg et nyt tastatursprog i TD Control?

Sørg for, at din enhed har forbindelse til internettet, før du fortsætter.

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.
Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.

6. Vælg knappen (Næste side) for at gå til næste side med indstillinger.
7. Se i afsnittet Generelt under Sprog.

Det aktive sprog vises efter overskriften Sprog.

8. Vælg knappen Skift.
9. Vælg knappen Download.

10. Vælg ikonet (Download) for det ønskede sprog.
11. Vælg knappen Installér for at downloade det valgte sprog.

12. Vælg knappen (Tilbage) for at vende tilbage til Tastaturindstillinger.

13. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

14. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.3.4.3 Hvordan vælger jeg adfærd for lydfeedback ved skrivning i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Se efter ikonet (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen Åbn.

6. Vælg knappen (Næste side) for at gå til næste side med indstillinger.
7. Se afsnittet Generelt.
8. Vælg alternativknappen for lydfeedback ved skrivning for at slå lydfeedback ved skrivning til eller fra.
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9. Vælg knappen (Næste side) for at gå til næste side med indstillinger.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.4 Tilstand

5.4.1 Kontinuerlig tilstand

5.4.1.1 Hvordan vælger jeg type af kontinuerlig tilstand til brug i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

5. Se efter ikonet (Tilstand) for at finde det korrekte indstillingskort.
6. Vælg knappen Åbn.
7. Se afsnittet Kontinuerlig tilstand.
8. Vælg en af følgende alternativknapper under Tilstand:

● Avanceret
● Forenklet

Se 3.3.1.1 Øjenstyret systemmenu i kontinuerlig tilstand, side 12 med flere oplysninger.

9. Vælg knappen (Tilbage) for at vende tilbage til Tastaturindstillinger.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.4.1.2 Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg kontinuerlig tilstand under opstart i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.
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2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

5. Se efter ikonet (Tilstand) for at finde det korrekte indstillingskort.
6. Vælg knappen Åbn.
7. Se afsnittet Kontinuerlig tilstand.
8. Vælg alternativknappen for Start for at slå til eller fra, at Control starter i den valgte kontinuerlige tilstand.

9. Vælg knappen (Tilbage) for at vende tilbage til Tastaturindstillinger.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.5 Generelt

5.5.1 Hvordan vælger jeg programsprog til TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

5. Se efter ikonet (Generelt) for at finde det korrekte indstillingskort.
6. Vælg knappen Åbn.
7. Se afsnittet Programsprog.

Det aktive sprog vises efter overskriften Sprog.

8. Vælg knappen Skift.
9. Vælg det foretrukne sprog.
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10. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til de generelle indstillinger.

11. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

12. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.5.2 Hvordan indsamler jeg logge for TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

5. Se efter ikonet (Generelt) for at finde det korrekte indstillingskort.
6. Vælg knappen Åbn.
7. Se afsnittet Indsaml logge.
8. Vælg knappen Log.
9. Vælg knappen Ja

Loggene oprettes på skrivebordet.

10. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

11. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.5.3 Hvordan vælger jeg automatisk start af TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

5. Se efter ikonet (Generelt) for at finde det korrekte indstillingskort.
6. Vælg knappen Åbn.
7. Se afsnittet Start automatisk.
8. Sæt kontakten Start automatisk til Til for automatisk start af TD Control, når Windows® på enheden starter.

9. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.
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5.6 Tilpasning

5.6.1 Hvordan fjerner jeg en handling fra interaktionsmenuen i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

5. Se efter ikonet (Tilpasning) for at finde det korrekte indstillingskort.
6. Vælg knappen Åbn.

7. Vælg knappen for handlingen, der skal fjernes.
8. Vælg knappen Fjern.
9. Gentag trin 7-8, indtil du er tilfreds.

10. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

11. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.6.2 Hvordan føjer jeg en handling til interaktionsmenuen i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

5. Se efter ikonet (Tilpasning) for at finde det korrekte indstillingskort.
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6. Vælg knappen Åbn.

7. Vælg knappen (Tilføj) for det ønskede sted.
8. Vælg handlingen, der skal tilføjes.
9. Vælg knappen Tilføj.

10. Vælg knappen (Tilbage) for at vende tilbage til Tastaturindstillinger.

11. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.7 Enhed
Funktionen findes kun på I-Series I-13 og I-16.

5.7.1 Adaptive knapper på I-Series

5.7.1.1 Hvordan indstiller/ændrer jeg handlingen på den trekantede knap for I-Series i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

5. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

6. Se efter ikonet (Enhed) for at finde det korrekte indstillingskort.
7. Vælg knappen Åbn.
8. Vælg knappen Ændr for afsnittet med den trekantede knap
9. Vælg alternativknappen for en af følgende funktioner:

● Styringsstatus
● Kalibrer
● Switcher
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● Tastatur
● Ingen (standard)

10. Vælg knappen OK.

11. Vælg knappen (Tilbage) for at vende tilbage til Tastaturindstillinger.

12. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.7.1.2 Hvordan indstiller/ændrer jeg handlingen på den kvadratiske knap for I-Series i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

5. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

6. Se efter ikonet (Enhed) for at finde det korrekte indstillingskort.
7. Vælg knappen Åbn.
8. Vælg knappen Ændr for afsnittet med den trekantede knap
9. Vælg alternativknappen for en af følgende funktioner:

● Styringsstatus
● Kalibrer
● Switcher
● Tastatur
● Ingen (standard)

10. Vælg knappen OK.

11. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til de generelle indstillinger.

12. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.7.1.3 Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg lydstyrkeknapperne på I-Series i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

5. Vælg knappen (Næste skærm) i højre side.

6. Se efter ikonet (Enhed) for at finde det korrekte indstillingskort.
7. Vælg knappen Åbn.
8. Vælg alternativknappen for lydstyrkeknapper for at slå lydstyrkeknapperne til eller fra.
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9. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

10. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.

5.8 Min konto
Din gratis myTobiiDynavox.com-konto giver dig adgang til mange fordele, herunder cloudlager til sikkerhedskopiering af
dine prædiktions- og synkroniseringsindstillinger mellem flere enheder.

5.8.1 Hvordan opretter jeg en konto til Min konto i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Vælg knappen (Min konto).
5. Vælg knappen Opret konto.

6. Udfyld alle felter med knappen (Rediger) for hver værdi.
7. Vælg alternativknappen for at erklære dig indforstået med vilkår og betingelser.

Vælg knappen Vilkår og betingelser for at læse vilkårene og betingelserne.

8. Vælg knappen Opret .
Der sendes en mail med bekræftelse til e-mailadressen.

9. Gå til din e-mailkonto.
10. Åbn bekræftelsesmailen fra Tobii Dynavox.
11. Vælg knappen Bekræft e-mailadresse i mailen for at bekræfte e-mailadressen.

5.8.2 Hvordan logger jeg ind på Min konto i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Den øjenstyrede systemmenu vises nederst i midten af skærmen.

2. Vælg ikonet (Dashboard) for at åbne menuen Dashboard.

3. Vælg handlingen (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Control.

4. Vælg knappen (Min konto).

5. Vælg knappen (Rediger) for e-mailadressen.
6. Skriv e-mailadressen.

7. Vælg knappen (Rediger) for adgangskode.
8. Skriv adgangskoden.
9. Vælg knappen Log ind.
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10. Vælg knappen (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Control.

11. Vælg knappen (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Control.
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6 Switcher
Switcher er en hjælpeapp, der giver mulighed for nemt skifte mellem installerede Tobii Dynavox-apps og andre apps samt
starte Windows.

6.1 Hvordan får jeg adgang til Switcher i TD Control?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Appen Switcher vises i nederste midterste del af skærmen.

2. Vælg Switcher
Switcher åbnes.

6.2 Hvordan skifter jeg til et program i Switcher?
Hvis du vil tilføje andre programmer end Tobii Dynavox-programmer, skal du starte det pågældende program, før
du fortsætter.

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.
Appen Switcher vises i nederste midterste del af skærmen.

2. Vælg Switcher
3. Vælg det ønskede program.
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4. Vælg knappen (Udført) i øverste venstre hjørne.

5. Vælg knappen (Luk).

6.3 Hvordan føjer jeg et program til Switcher?
Hvis du vil tilføje andre programmer end Tobii Dynavox-programmer, skal du starte det pågældende program, før
du fortsætter.

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.
Appen Switcher vises i nederste midterste del af skærmen.

2. Vælg Switcher

3. Vælg knappen (Rediger) i øverste venstre hjørne.

4. Vælg knappen (Tilføj) for det ønskede sted.
5. Vælg den korrekte fane:

● Tobii Dynavox
● Kørsel af program

6. Vælg det ønskede program.

7. Vælg knappen (Udført) i øverste venstre hjørne.

8. Vælg knappen (Luk).

6.4 Hvordan fjerner jeg et program fra Switcher?
1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden , eller i området med øjenstyringsenheden.

Appen Switcher vises i nederste midterste del af skærmen.

2. Vælg Switcher

3. Vælg knappen (Rediger) i øverste venstre hjørne.

4. Vælg knappen (Fjern) for det ønskede sted.
5. Vælg knappen Fjern for at bekræfte.

6. Vælg knappen (Udført) i øverste venstre hjørne.

7. Vælg knappen (Luk).
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