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1 TD Control kohta
1.1 Sihtotstarve
Tobii Dynavox silmajälgimistehnoloogia on aidanud tuhandetel suhtlemis- ja liikumisprobleemidega inimestel suhelda ning
elada iseseisvamat elu. Aga kuidas on lood nendega, kes soovivad astuda järgmise sammu ja kasutada kõike, mida
nende arvutil neile pakkuda on? TD Control on uus arvutiga suhtlemise ja selle juhtimise viis silmade jälgimise abil. See
pakub intuitiivsemat kogemust, mis tagab täieliku sõltumatuse. Silmajälgimistehnoloogiat on kasutatud juba palju aastaid,
aga TD Control erilisus seisneb selles, et seade ei paku pelgalt arvuti silmadega juhtimise võimalust, kuid ta peab seda
kõige intuitiivsemaks ja loogilisemaks viisiks. See uuenduslik lähenemine nimega Interaction First võimaldab teil kasutada
arvutit mugavalt ja omas tempos, kuid võimaldab teil kasutada ka oma lemmiktarkvara, sealhulgas sirvimist, e-kirju ja
mänge.

Interaction First võimaldab kasutajal enne seda, kui ta teab, mida teha soovib, valida objekti, millega kasutaja sooviks
suhelda. See käitumine tundub olevat loomulikum ja intuitiivsem ning aitab vähendada ebaõnnestumiste arvu.

Juhtige oma arvutit täielikult ainult oma silmadega. Meie tarkvara abil saate emuleerida igat tüüpi hiire- ja puutetoiminguid
ning sisestada teksti. Me oleme lisanud ka nutikad otseteed, mis muudavad kõigi Windowsi osade kasutamise veelgi
mugavamaks!

1.2 Nõuded süsteemile
Komponent Nõuded

Arvuti ja protsessor i5-4200U @ 1.60 GHz (4nda põlvkonna i5 kahe
südamikuga / 4 haruga)

Mälu (RAM) 8 gigabaiti (GB) RAM-i (soovituslik miinimum).

Kõvaketas 500 megabaiti (MB) vaba ruumi.

Operatsioonisüsteem Windows 10

.NET versioon 4.7.2
Silmajälgija Tobii Dynavox I-Series I-13 & I-16 ja Tobii Dynavox PCEye

5
Täiendavad nõuded ja vajadused Värskenduste saamiseks on soovitatav internetiühendus.

6 1 TD Control kohta #12008273 TD Control Kasutusjuhend v.1.1 - et-EE



2 Esmakordne käivitamine
TD Control esmakordsel käivitamisel läbib kasutaja lähtestamise. Lähtestamine koosneb järgmistest asjadest:

1. Splash-ekraan
2. Tervitusvaade.
3. Jälgimise oleku vaade (näitamaks, kuidas kasutaja silmade jälgija ees paikneb). (Täpsema teabe jaoks vt 3.5

Jälgimise oleku kast, lehekülg 17).
4. Häälestusvaade (täpsema teabe leiate lk 5.2 Häälestamine ).
5. Kasutusnõuete vaade
6. Lühijuhendi vaade

Kui valite lühijuhendis nupu (Peida juhend), kuvatakse ekraani alumises keskosas teade, mis teavitab kasutajat
pääsemist kohta Dashboard.
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Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

Hüpikaken avaneb seni, kuni kasutaja valib (Dashboard) ikooni.

Esimene kord, kui kasutaja valib (Dashboard) ikooni, avaneb Dashboard lühijuhend.

Lühijuhendist väljumiseks valige lühijuhendist (Peida juhend) nupp.
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3 Ülevaade TD Control tarkvarast
3.1 Trace
Jälg jälgib kasutaja pilku. Seni, kuni kasutaja pilgu fikseerib, on jälg on vähem läbipaistmatu. Seejärel muutub jälg
tugevaks ja aktivaatorit on näha. Aktivaator osutab alati ekraani keskele, kus Interaction Menu asub. Väikeste ja suurte
ringide vaheline ala lukustub ekraani positsioonil, kus jälg asub hetkel, kui kasutaja pilgu fikseerib, ja kuvab jälje
sihtpiirkonnas jälje sees oleva ala hetkepildi. Kui kasutaja jäljest väljub, vabastab ta hetkepildi ja jälg naaseb väljalülitatud
olekusse. Jälg töötab igat liiki taustadega.

Joonis 3.1 Aktiivne jälg

Tabel 3.1 Jälg

Element Toiming Kirjeldus

Jälg Jälg annab kasutajale tagasisidet selle kohta, kus kasutaja pilk ekraanil asub. Jälg
liigub ekraanil ja järgib kasutaja pilku. Kui kasutaja fikseerib pilgu ekraanile määratud
ajaks, kuvatakse aktivaator.

Aktivaator Avab Interaction Menu. Täpsema teabe jaoks vaadake 3.2 Interaction Menu, lehekülg
10.

Dashboard Avab Dashboard. Täpsema teabe jaoks vaadake 3.4 Dashboard, lehekülg 15.
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3.2 Interaction Menu

Suur ring, mille keskel on ristjoon, Interaction Menu keskel on sihtpiirkonna suurendatud hetkepilt. Ristjoont saab
peenhäälestada nii, et see sihiks täpselt sihtpiirkonnas asuvasse soovitud punkti. Asukohas Tabel 3.2 Interaction Menu,
lehekülg 10 on selgitatud kõik Interaction Menu saadaolevad toimingud.

Tabel 3.2 Interaction Menu

Ikoon Toiming Kirjeldus

Keri Toiming, mis aktiveerib keritava akna puhul pilguga kerimise.

● Vaadake keritavat piirkonda ja hoidke pilku paigal.
Avaneb Interaction Menu.

● Valige kerimisfunktsioon.
● Üles kerimiseks vaadake kerimisankrust ülespoole.
● Alla kerimiseks vaadake kerimisankrust allapoole.
● Vasakule kerimiseks vaadake kerimisankrust vasakule.
● Paremale kerimiseks vaadake kerimisankrust paremale.
● Kerimisfunktsioonist väljumiseks vaadake paremal asuvat nuppu Välju.

Kasutage pilguga kerimise ülesannet, et kerida vertikaalselt Modern UI
rakendusi ja Windowsi stardiakent.

Mida kaugemale kerimisankrust vaatate, seda kiiremini see kerib.

Täpsema teabe leiate lk 4.1.2 Kuidas kerida seadmes TD Control?, lehekülg 18

Paremklõps Toiming, millega teostatakse üks paremklõps.

Täpsema teabe leiate lk 4.1.3 Kuidas teostada paremklõpsu seadmes TD Control?,
lehekülg 19

Klõpsa ja lohista Toiming objektide liigutamiseks või piirkondade valimiseks.

● Vaadake objekti, mida soovite liigutada.
● Valige tegevus Klõpsa ja Hoia.
● Vaadake kohta, kuhu soovite objekti kukutada.
● Valige kukutamise ikoon, mis kuvatakse ekraanile siis, kui hoiate oma pilku

kukutamise kohas.
Täpsema teabe leiate lk 4.1.4 Kuidas kasutada funktsiooni Klõpsa ja lohista seadmes
TD Control?, lehekülg 20
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Ikoon Toiming Kirjeldus

Klaviatuur Toiming, mis avab pilgu abil juhitava ekraaniklaviatuuri. See toiming suunab
tähelepanu kohale, kus kasutaja toimingu sooritab. See tähendab, et tegevus teeb
vasakklõpsu ja avab seejärel klaviatuuri.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.5 Kuidas aktiveerida klaviatuuri seadmes TD
Control?, lehekülg 21.

Kohanda
sihtmärki

Tegevus ekraanil kuvatava interaktsioonisihtmärgi peenhäälestamiseks.

● Vaadake asukohta, kus soovite toimingu sooritamiseks Interaction Menu avada.
● Vaadake sihtmärgi kohandamise toimingut
● Peenhäälestage sihtpiirkonda, liigutades ristjoone oma pilguga sihtaknasse, et

määrata kindlaks täpne valikupunkt.
● Valige toiming, mida soovite teha.
Täpsema teabe leiate lk 4.1.6 Kuidas kasutada sihtmärgi kohandamist seadmes TD
Control?, lehekülg 24

Topeltklõps Toiming, millega kaasneb topeltvasakklõps.
Täpsema teabe leiate lk 4.1.7 Kuidas kasutada topeltklõpsu seadmes TD Control?,
lehekülg 24

Vasakklõps Toiming, millega kaasneb ühekordne vasakklõps või, puutetundliku seadmete puhul,
ühekordne sõrmepuude.
Täpsema teabe leiate lk 4.1.8 Kuidas kasutada vasakklõpsu seadmes TD Control?,
lehekülg 24

Abi Toiming, mis avab abilehekülje.

Tühista Käsklus, mis tühistab Interaction Menu.

Tabel 3.3 Muuteklahvid

Ikoon Toiming Kirjeldus

Shift Toiming, mis lülitab Shift-klaviatuuriklahvi sisse/välja.

Ctrl Toiming, mis lülitab Ctrl-klaviatuuriklahvi sisse/välja.

Alt Toiming, mis lülitab Alt-klaviatuuriklahvi sisse/välja.

3.3 Ekraanivälised menüüd seadmes TD Control
Kogu TD Control on mitu erinevat ekraanivälist menüüd. Üks ühine joon on see, et kõik ekraanivälised menüüd on
kontekstipõhised.
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3.3.1 Ekraaniväline menüü
On üks peamine vastutav ekraaniväline menüü ja seda nimetatakse ning sellele viidatakse kui ekraanivälisele menüüle.
Ülejäänutel on oma nimed.

Tabel 3.4 Ekraaniväline menüü

Ikoon Toiming Kirjeldus

Lülitaja Käsklus, mis avab lülitaja. Täpsema teabe leiate lk6 Lülitaja, lehekülg 53

Dashboard Käsklus, mis avab Dashboard. Täpsema teabe jaoks vaadake 3.4 Dashboard, lehekülg 15.

Peata Toiming, mis peatab vastastoime, kuni valitakse nupp Jätka pilguga.

Pidev režiim Toiming, mis avab pideva režiimi ekraanivälise menüü. Täpsema teabe leiate lk 3.3.1.1
Pideva režiimi ekraaniväline menüü, lehekülg 12

3.3.1.1 Pideva režiimi ekraaniväline menüü
seadmes TD Control on kahte (2) tüüpi pidevat režiimi.

● Lihtsustatud
● Laiendatud

Täpsema teabe pideva režiimi valimise kohta leiate lk 5.4.1 Pidev režiim, lehekülg 45
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3.3.1.1.1 Lihtsustatud pideva režiimi ekraaniväline menüü

Tabel 3.5 Lihtsustatud pideva režiimi ekraaniväline menüü

Ikoon Toiming Kirjeldus

Abi Toiming, mis avab abilehekülje.

Näita rada Toiming, mis näidab/peidab ekraanil jälje.

Vasakklõps Toiming, mis teeb iga fikseerimisega ühe vasakklõpsu. Täpsema teabe leiate kohast Tabel
3.2 Interaction Menu, lehekülg 10 jaotisest Vasakklõps

Pause Toiming, mis peatab vastastoime, kuni valitakse nupp Jätka pilguga.

Täpsema teabe jaoks vaadake 4.2.3 Peatamine seadmes TD Control.

Tühista Toiming, millega väljutakse pidevast režiimist.

#12008273 TD Control Kasutusjuhend v.1.1 - et-EE 3 Ülevaade TD Control tarkvarast 13



3.3.1.1.2 Laiendatud pideva režiimi ekraaniväline menüü

Tabel 3.6 Laiendatud pideva režiimi ekraaniväline menüü

Ikoon Toiming Kirjeldus

Abi Toiming, mis avab abilehekülje.

Kohanda
sihtmärki

Toiming, mis täidab automaatselt iga valiku puhul funktsiooni Kohanda sihtmärki. Täpsema
teabe leiate lk 4.1.6 Kuidas kasutada sihtmärgi kohandamist seadmes TD Control?,
lehekülg 24

Vasakklõps Toiming, mis teeb iga fikseerimisega ühe vasakklõpsu. Täpsema teabe jaoks vaadake
4.1.8 Kuidas kasutada vasakklõpsu seadmes TD Control?, lehekülg 24.

Klõpsa ja hoia Toiming, mis täidab iga valikuga funktsiooni Klõpsa ja hoia. Täpsema teabe jaoks vaadake
4.1.4 Kuidas kasutada funktsiooni Klõpsa ja lohista seadmes TD Control?, lehekülg 20.

Hoia ja lohista Toiming, mis täidab iga valikuga funktsiooni Hoia ja lohista, kuni kasutaja otsustab selle
lõpetada. Eriti kasulik, kui kasutada joonistamiseks tarkvara nagu Photoshop või Paint.

● Vaadake, kus peaks ekraanil olema hoidmise ja lohistamise alguspunkt.
● Aktiveerige funktsioon.
● Liikuge pilguga ekraanil asukohta.

Pilku jälgitakse.

● Vaadake kohta, kuhu soovite objekti kukutada.
● Valige kukutamise ikoon, mis kuvatakse ekraanile siis, kui hoiate oma pilku

kukutamise kohas.
Tühista Toiming, millega väljutakse pidevast režiimist.

3.3.2 Klaviatuuri ekraaniväline menüü
Ekraanile ilmub klaviatuuri ekraaniväline menüü, kui klaviatuuri või märkmiku toimingud on ekraanil nähtavad.

Joonis 3.2 Dashboard

Tabel 3.7 Klaviatuuri ekraaniväline menüü

Ikoon Toiming Kirjeldus

Abi Toiming, mis avab Abi lehekülje.

Märkmik
Toiming, mis avabMärkmiku funktsiooni.
Täpsema teabe leiate lk 4.3.6 Kuidas pääseda juurdemärkmikule seadmes TD Control?
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Ikoon Toiming Kirjeldus

Märkmiku
peitmine

Toiming, mis peidabMärkmiku. Olenevalt sellest, kas märkmik on klaviatuuri kohal või all
avatud, kuvatakse erinev ikoon.

Klaviatuuri
liigutamine

Toiming, mis liigutab klaviatuuri ekraani üla- või alaossa sõltuvalt sellest, kus see on
avatud.

Suuruse
muutmine

Toiming, mis muudab klaviatuuri suurust

Pause Toiming, mis peatab vastastoime, kuni valitakse nupp Jätka pilguga.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.2.3 Peatamine seadmes TD Control.

Kiirkeel Toiming, mis avab keelelehe, et pääseda kiiresti juurde klaviatuuri keele muutmisele.

Tühista Käsklus, mis tühistab Dashboard.

3.4 Dashboard

Joonis 3.3 Dashboard

#12008273 TD Control Kasutusjuhend v.1.1 - et-EE 3 Ülevaade TD Control tarkvarast 15



Tabel 3.8 Dashboard

Ikoon Toiming Kirjeldus

Sätted Käsklus, mis avab TD Control sätted.
Täpsema teabe jaoks vaadake 5 Rakenduse TD Control sätted.

Notepad Toiming, mis avab Märkmiku funktsiooni.

Täpsema teabe leiate lk. 4.3.6 Kuidas pääseda juurdemärkmikule seadmes TD Control?

Kiirhäälestus Toiming, mis avab kiirhäälestuse.
Täpsema teabe leiate lk 4.3.3 Kuidas kiiresti häälestada seadmes TD Control?

Uinak Toiming, mis lülitab seadme unerežiimi.

Täpsema teabe leiate lk 4.3.4 Kuidas panna seade TD Controlga unerežiimi?, lehekülg 31

Abi Toiming, mis avab abilehekülje.

TD Control’st
väljumine

Toiming, mis sulgeb TD Control ja väljub sellest.

Tühista Käsklus, mis tühistab Dashboard.

Tabel 3.9 Kiirteede paneel

Ikoon Toiming Kirjeldus

kopeeri Toiming, mis kopeerib valitud üksuse/teksti.

kleebi Toiming, mis kleebib kopeeritud/lõigatud üksuse/teksti.

lõika Toiming, mis lõikab valitud üksuse/teksti.
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3.5 Jälgimise oleku kast

Joonis 3.4 Jälgimise oleku kast

Jälgimise oleku funktsioon kontrollib, kas kasutaja asetseb õigesti silmajälgija ees.

● Kaks (2) valget täppi – kasutaja silmad ja nende paiknemine ekraani suhtes. Optimaalse asendi saavutamiseks
peaksid valged täpid paiknema musta ala keskel.

● Valge noolega värviline riba vasakul – kasutaja kaugus ekraanist.
– Kui valge nool on riba rohelise ala keskel, siis paikneb kasutaja ekraanist optimaalses kauguses.
– Kui nool on riba alumisel osal – liigutage kasutaja silmajälgijale lähemale.
– Kui nool on riba ülemisel osal – liigutage kasutaja silmajälgijast kaugemale.

3.6 Silmajälgija ei ei ole ühendatud
Kui silmajälgija ei ole seadmega ühendatud või kui keegi ühendab silmajälgija lahti, kuvatakse järgmine teave.

Silmajälgija ei ei ole ühendatud

Kui silmajälgija on ühendatud/uuesti ühendatud, kaob teade automaatselt.
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4 TD Control’i kasutamine
TD Control võimaldab kasutajal juhtida standardset Windowsi operatsioonisüsteemi kaheastmelise valikumeetodiga, mis
vähendab soovimatute klõpsude ohtu.

Suurem osa TD Control funktsioonid/toimingud on puutetundlikud ja hiirega juhitavad, mis võimaldab hooldajal
või abilisel vajadusel kasutajat aidata. Hooldaja või abistaja saab kasutaja eest mugavalt toiminguid valida või
seadistusi muuta.
Funktsioonile Interaction Menu ei saa ilma silmajälgijat kasutades juurde pääseda.

4.1 Interaction Menu toimingud

4.1.1 Kuidas TD Control toimingut sooritada?
1. Fikseerige pilk ekraani soovitud alale (või ekraanil olevale ikoonile), kus soovite toimingut sooritada.

2. Valige ikoon (Aktivaator).
Avaneb Interaction Menu.

3. Sihtakna keskel olev ristjoon näitab, kus toiming sooritatakse.
Vajadusel peenhäälestage aktiveerimispunkt, järgides neid samme.

a. Valige ikoon (Kohandage sihtmärki).
b. Liigutage oma pilguga sihtaknas jälge, kuni määrate kindlaks täpse valikupunkti.

Ristjoon liigub uude asukohta.

c. Korrake, kuni soovitud sihtmärk asub ristjoone sees.

4. Valige teostamiseks toiming seadmest Interaction Menu või valige katkestamiseks nupp (sulge).

4.1.2 Kuidas kerida seadmes TD Control?

1. Fikseerige pilk ekraani soovitud alale (või ekraanil olevale ikoonile), kus soovite toimingut sooritada.

2. Valige ikoon (Aktivaator).
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Avaneb Interaction Menu.

3. Sihtakna keskel olev ristjoon näitab, kus toiming sooritatakse.
Vajadusel peenhäälestage aktiveerimispunkt, järgides neid samme.

a. Valige ikoon (Kohandage sihtmärki).
b. Liigutage oma pilguga sihtaknas jälge, kuni määrate kindlaks täpse valikupunkti.

Ristjoon liigub uude asukohta.

c. Korrake, kuni soovitud sihtmärk asub ristjoone sees.

4. Valige seadmest Interaction Menu ikoon .
Kerimisankur asetatakse ekraanile, kuhu asetati ristjoon.

5. Valige, kuhupoole kerida:
● Üles kerimiseks vaadake kerimisankrust ülespoole.
● Alla kerimiseks vaadake kerimisankrust allapoole.
● Vasakule kerimiseks vaadake kerimisankrust vasakule.
● Paremale kerimiseks vaadake kerimisankrust paremale.
● Kerimise peatamiseks vaadake kerimisankru ümbrusesse.

Mida kaugemale kerimisankrust vaatate, seda kiiremini see kerib.

Suurema paindlikkuse tagamiseks kaaluge ankru asetamist keritava ala keskpunkti poole.

6. Kerimiseks väljumiseks valige nupp (Sulge).

4.1.3 Kuidas teostada paremklõpsu seadmes TD Control?

1. Fikseerige pilk ekraani soovitud alale (või ekraanil olevale ikoonile), kus soovite toimingut sooritada.

2. Valige ikoon (Aktivaator).
Avaneb Interaction Menu.

3. Sihtakna keskel olev ristjoon näitab, kus toiming sooritatakse.
Vajadusel peenhäälestage aktiveerimispunkt, järgides neid samme.

a. Valige ikoon (Kohandage sihtmärki).
b. Liigutage oma pilguga sihtaknas jälge, kuni määrate kindlaks täpse valikupunkti.

Ristjoon liigub uude asukohta.

c. Korrake, kuni soovitud sihtmärk asub ristjoone sees.

4. Valige asukohast Interaction Menu ikoon .
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4.1.4 Kuidas kasutada funktsiooni Klõpsa ja lohista seadmes TD Control?

1. Fikseerige pilk ekraani soovitud alale (või ekraanil olevale ikoonile), kus soovite toimingut sooritada.

2. Valige ikoon (Aktivaator).
Avaneb Interaction Menu.

3. Sihtakna keskel olev ristjoon näitab, kus toiming sooritatakse.
Vajadusel peenhäälestage aktiveerimispunkt, järgides neid samme.

a. Valige ikoon (Kohandage sihtmärki).
b. Liigutage oma pilguga sihtaknas jälge, kuni määrate kindlaks täpse valikupunkti.

Ristjoon liigub uude asukohta.

c. Korrake, kuni soovitud sihtmärk asub ristjoone sees.

4. Valige seadmest Interaction Menu ikoon .
5. Valige objektile uus asukoht.

Jälje vana ja uue asukoha vahel kuvatakse indikaatorjoon.

6. Fikseerige pilk uude asukohta.
Kukutamise ikoon kuvatakse ekraanil väljaspool jälge.

7. Objekti uude asukohta kukutamiseks valige toiming (Kukuta).
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Kuvatakse toiming Kohanda sihtmärki.

8. Valige uue asukoha täpne paik.
9. Objekt asub nüüd uues seadmes.

4.1.5 Kuidas aktiveerida klaviatuuri seadmes TD Control?
Klaviatuuri kasutatakse teksti sisestamiseks dokumenti, teksti sisestamiseks otsinguribale, dokumendi
ümbernimetamiseks valige menüüst Nimeta ümber.

1. Fikseerige pilk ekraani soovitud alale (või ekraanil olevale ikoonile), kus soovite toimingut sooritada.

2. Valige ikoon (Aktivaator).
Avaneb Interaction Menu.

3. Sihtakna keskel olev ristjoon näitab, kus toiming sooritatakse.
Vajadusel peenhäälestage aktiveerimispunkt, järgides neid samme.

a. Valige ikoon (Kohandage sihtmärki).
b. Liigutage oma pilguga sihtaknas jälge, kuni määrate kindlaks täpse valikupunkti.

Ristjoon liigub uude asukohta.

c. Korrake, kuni soovitud sihtmärk asub ristjoone sees.

4. Valige seadmest Interaction Menu ikoon .

5. Vajadusel kasutage klaviatuuri liigutamiseks nuppe (Klaviatuuri liigutamine üles) või (Klaviatuuri
liigutamine alla).

4.1.5.1 Klaviatuur

Valides pilguklaviatuuri funktsiooni seadmest Interaction Menu, kuvatakse ekraanile klaviatuur. Klaviatuur avaneb
alati ekraani sellel vastasküljel, kus te tegutsesite. Kui klaviatuur on ekraanil aktiivne, on võimalik klaviatuuri liigutada,

kasutades nuppe (Klaviaturi liigutamine üles) või (Klaviatuuri liigutamine alla).
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Sõltuvalt keelest koosneb klaviatuur olenevalt keelest neljast kuni viiest (4-5) klaviatuurilehest. Kasutaja saab hõlpsalt

erinevate klaviatuurilehtede vahel vahetada, valides ühe neist nuppudest , või nuppudest, mis

asuvad klaviatuuri paremas ülanurgas või , mis asub numbrite ja lisamärkide lehtede vasakus ülanurgas.

Klahv, millele kasutaja klaviatuuril vaatab, tõstetakse esile raamiga klahvi tähemärgi/funktsiooni ümber, ning kui

klahv valitakse, muutub selle värv korraks määratud aktiveerimisvärviks .

Klaviatuurilehed on:

Joonis 4.1 Klaviatuurileht

Joonis 4.2 Numbrite leht

Joonis 4.3 Lisamärkide leht
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Joonis 4.4 Keelespetsiifiline leht

Joonis 4.5 Funktsiooniklahvide leht

Kui soovite muuta klaviatuuri keelt või muid klaviatuuri seadistusi, siis vt 5 Rakenduse TD Control sätted, lehekülg 33.

4.1.5.1.1 Sõnaennustus (Word Prediction)

TD Control kasutatav sõnaennustussüsteem pärineb SwiftKey’lt y™ ja sarnaneb tavaliselt tahvelarvutitel ja nutitelefonides
kasutatavale. SwiftKey™ rakendab erinevaid tehisintellekti tehnoloogiaid, et ennustada järgmist kasutaja poolt sisestatavat
sõna. SwiftKey™ õpib kasutaja poolt varem sisestatud tekstidest ja esitab selle alusel trükkimise käigus sõnade ennustusi.
Ennustuskeel muutub vastavalt klaviatuuri keeleseadistusele.

Joonis 4.6 Aktiveeritud sõnaennustusega klaviatuur

Kui sõnaennustust kasutatakse, kuvatakse klaviatuuri kohal kolm (3) kasti. Kõige vasakpoolsemas kastis kuvatakse kõige
tõenäolisem ennustussõna , ning ülejäänud kahes (2) kastis on alternatiivsed ennustussõnad. Ennustatava sõna
valimiseks tuleb valida sobiva sõnaga kast. Kui te ei leia otsitavat sõna, siis jätkake trükkimist , ja loodetavasti õnnestub
ennustada õige sõna tähemärkide lisandudes.

Kui te kasutate sõnaennustust ja soovite sisestada rõhumärgiga sõna, nt „café“, siis on ajasäästlikum lasta
sõnaennustusel pakkuda rõhumärgiga sõna. Lihtsalt sisestage „cafe“ ja teile pakutakse „café“.
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4.1.6 Kuidas kasutada sihtmärgi kohandamist seadmes TD Control?

Tomingut Kohanda sihtmärki kasutatakse aktiveerimispunkti peenhäälestamiseks sihtaknas. Sihtakna keskel olev ristjoon
näitab, kus toiming sooritatakse.

Peenhäälestage aktiveerimispunkt, järgides neid samme.

1. Valige ikoon (Kohandage sihtmärki).
2. Liigutage oma pilguga sihtaknas jälge, kuni määrate kindlaks täpse valikupunkti.

Ristjoon liigub uude asukohta.

3. Korrake, kuni soovitud sihtmärk asub ristjoone sees.

4.1.7 Kuidas kasutada topeltklõpsu seadmes TD Control?

1. Fikseerige pilk ekraani soovitud alale (või ekraanil olevale ikoonile), kus soovite toimingut sooritada.

2. Valige ikoon (Aktivaator).
Avaneb Interaction Menu.

3. Sihtakna keskel olev ristjoon näitab, kus toiming sooritatakse.
Vajadusel peenhäälestage aktiveerimispunkt, järgides neid samme.

a. Valige ikoon (Kohandage sihtmärki).
b. Liigutage oma pilguga sihtaknas jälge, kuni määrate kindlaks täpse valikupunkti.

Ristjoon liigub uude asukohta.

c. Korrake, kuni soovitud sihtmärk asub ristjoone sees.

4. Valige seadmest Interaction Menu ikoon .

4.1.8 Kuidas kasutada vasakklõpsu seadmes TD Control?

1. Fikseerige pilk ekraani soovitud alale (või ekraanil olevale ikoonile), kus soovite toimingut sooritada.

2. Valige ikoon (Aktivaator).
Avaneb Interaction Menu.

3. Sihtakna keskel olev ristjoon näitab, kus toiming sooritatakse.
Vajadusel peenhäälestage aktiveerimispunkt, järgides neid samme.
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a. Valige ikoon (Kohandage sihtmärki).
b. Liigutage oma pilguga sihtaknas jälge, kuni määrate kindlaks täpse valikupunkti.

Ristjoon liigub uude asukohta.

c. Korrake, kuni soovitud sihtmärk asub ristjoone sees.

4. Valige seadmest Interaction Menu ikoon .

4.2 Ekraanivälise menüü toimingud

4.2.1 Kuidas aktiveerida lülitaja seadmes TD Control?
Lülitaja abil saab kasutaja ümberlülitada aktiivse tarkvara vahel ja käivitada Tobii Dynavoxi rakendused.

1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.
Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige (Lülitaja) toiming.
Lülitaja avaneb.

Täpsema teabe lülitaja kohta leiate lk 6 Lülitaja, lehekülg 53.

4.2.2 Kuidas aktiveerida esipaneeli seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige ikoon (Dashboard).
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Esipaneel avaneb.

Joonis 4.7 Dashboard

Täpsema teabe leiate lk 4.3 Dashboard toimingud, lehekülg 29

4.2.3 Peatamine seadmes TD Control
Pilgu kasutamine on korduv füüsiline ülesanne ja silmaümbruse lihased võivad väsida. Pilgu peatamine ei anna teile mitte
ainult aega ekraani vaatamiseks ilma suhtlemiseta, vaid annab ka silmadele puhkust.

4.2.3.1 Kuidas peatada silmajälgimine seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige (Peata) toiming.

Ekraanil kuvatakse korraks oranž peatamise koon ja ekraani välisservadesse ilmub oranž ääris, mis näitab,
et TD Control on peatatud.
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4.2.3.2 Kuidas näha, kas silmajälgimine on seadmes TD Controlpeatatud?
Ekraani välisservades on oranž ääris.

4.2.3.3 Kuidas jätkata silmajälgimist seadmes TD Control
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraani alumises osas muutub nähtavaks ikoon (Pilgu jätkamine).

2. Silmajälgimise jätkamiseks seadmes TD Control valige ikoon (Pilgu jätkamine).

4.2.4 Pidevad režiimid seadmes TD Control
seadmes TD Control on kaks (2) erinevat pidevat pideva toimingu režiimi:

● Laiendatud pidevad toimingud
● Lihtsustatud pidevad toimingud

Täpsema teabe pidevate toimingute kohta leiate lk 3.3.1.1 Pideva režiimi ekraaniväline menüü, lehekülg 12

4.2.4.1 Kuidas teostada pidevat toimingut seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige toiming (Pidev klõps).
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Avaneb pidev ekraaniväline menüü.

3. Valige üks saadaval olev pidev toiming.
4. Fikseerige pilk ekraani soovitud alale (või ekraanil olevale ikoonile), kus soovite toimingut sooritada.

Valitud pidev toiming on aktiivne seni, kuni kasutaja toimingut aktiivselt muudab või sellest väljub.

TD Control saab soovi korral ühes neist režiimidest avada.

4.2.4.2 Kuidas muuta valitud pidevat toimingut seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Avaneb pidev ekraaniväline menüü.

Valitud pidevate toimingute taust on oranž.

2. Valige üks saadaval olev pidev toiming.

4.2.4.3 Kuidas väljuda valitud pidevast toimingust seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.
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Avaneb pidev ekraaniväline menüü.

Valitud pidevate toimingute taust on oranž.

2. Valige ikoon (Sulge), et peatada pideva toimingu kasutamine.

4.3 Dashboard toimingud

4.3.1 Kuidas aktiveerida Dashboard seadmes TD Control?
Dashboard on peidetud, nii et see ei sega kasutajat. Dashboard Esilekutsumiseks järgige neid samme.

1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.
Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige ikoon (Dashboard).
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Avaneb Dashboard.

4.3.2 Kuidas aktiveerida Dashboard toiming seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige teostamiseks toiming seadmest Dashboard või valige katkestamiseks sulgemise nupp.

4.3.3 Kuidas kiiresti häälestada seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige toiming (Kiirhäälestus).
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4. Proovige häälestamist, vaadates erinevaid sihtmärke.

5. Vajadusel valige nupp Häälesta.
6. Vaadake ükshaaval ekraanile ilmuvaid oranže täppe, kuni need kaovad.
7. Proovige uut häälestust.
8. Korrake samme 7-9, kuni olete rahul.
9. Valige nupp Close.

Täpsema teabe häälestamise kohta leiate lk 5.2.1 Kuidas töötab häälestusprotsess seadmes TD Control?, lehekülg 37

4.3.4 Kuidas panna seade TD Controlga unerežiimi?
Selle funktsiooni kasutamine tähendab, et keegi teine peab seadme äratama, kuna puudub pilguga äratamise
funktsioon.

1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.
Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige ikoon (Dashboard).

3. Valige ikoon (Uinak).
4. Valige üks järgmistest nuppudest:

● Uinak— seadme lülitamiseks unerežiimi.
● Tühista— seadme unrežiimi lülitamise tühistamiseks.

4.3.5 Kuidas pääseda juurde sätetele seadmes TD Control?

1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.
Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. TD Control Sätetele juurdepääsemiseks valige toiming (Sätted).
Täpsema teabe saadavalolevate sätete kohta leiate lk 5 Rakenduse TD Control sätted, lehekülg 33
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4.3.6 Kuidas pääseda juurdemärkmikule seadmes TD Control?

1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.
Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige märkmiku avamiseks toiming ( Märkmik).
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5 Rakenduse TD Control sätted

Ikoonid Toiming Kirjeldus

Aktiveerimine Avab Aktiveerimise ja tagasiside sätted.
Täpsema teabe jaoks vaadake 5.1 Aktiveerimine , lehekülg 33.

Häälestamine Avab häälestamise sätted.
Täpsema teabe jaoks vaadake 5.2 Häälestamine , lehekülg 37.

Klaviatuur Avab klaviatuuri sätted.
Täpsema teabe jaoks vaadake 5.3 Klaviatuur , lehekülg 41.

Režiim Avab režiimi sätted.
Täpsema teabe leiate lk 5.4 Režiim , lehekülg 45

Üldine Avab üldsätted.
Täpsema teabe leiate lk 5.5 Üldine , lehekülg 46

Kohandamine Avab kohandamise sätted.
Täpsema teabe leiate lk 5.6 Kohandamine , lehekülg 48

Seade Avab seadme sätted.
Täpsema teabe leiate lk 5.7 Seade

Minu konto AvabMinu konto.
Täpsema teabe jaoks vaadake 5.8 Minu konto , lehekülg 51.

5.1 Aktiveerimine
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5.1.1 Aktiveerimisviis:

5.1.1.1 Kuidas muuta aktiveerimisviisi seadmes TD Control
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Aktiveerimine).
5. Valige nupp Ava.
6. Vaadake jaotist Aktiveerimisviis.
7. Valige üks järgmistest raadionuppudest:

● Pilk— suhelge juhikuga ainult silmi kasutades
● Pilk ja lüliti— suhelge juhikuga ainult silmi koos lülitiga kasutades

Selle sätte sisselülitamiseks on vajalik lüliti.

8. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

9. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.1.2 Kiirus

5.1.2.1 Kuidas valida jälgimisele fikseerimisaega seadmes TD Control
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Aktiveerimine).
5. Valige nupp Ava.
6. Vaadake jaotist Kiirus.
7. Valige fikseerimisajale raadionupp ühele järgmistest väärtustest:

● Aeglane (vaikimisi)
● Keskmine
● Kiire

8. Vajadusel peenhäälestage aega nuppudega ja .

9. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

10. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).
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5.1.2.2 Kuidas muuta/häälestada nuppudele viivitusaega seadmes TD Control?
Ooteaeg on aeg, mil kasutaja peab pilgu fikseerima interaktsiooni ja ekraanivälise menüü toimingute üksustele ning
aktiveerima valitud toimingu.

See säte on mõeldud ainult nuppude viivitusaja jaoks. Klaviatuuril on samuti viivitusaja säte. Täpsema teabe
jaoks vaadake 5.3.2.1 Kuidas muuta/häälestada klaviatuuri viivitusaega seadmes TD Control?.

1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.
Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Aktiveerimine).
5. Valige nupp Ava.
6. Vaadake jaotist Kiirus.
7. Valige viivitusajale raadionupp ühele järgmistest väärtustest:

● Aeglane (vaikimisi)
● Keskmine
● Kiire

8. Vajadusel peenhäälestage aega nuppudega ja .

9. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

10. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.1.3 Jälgimine

5.1.3.1 Kuidas muuta/häälestada nuppudele läbipaistmatust seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Aktiveerimine).
5. Valige nupp Ava.

6. Valige järgmisele sätete lehele minemiseks nupp (Järgmine lehekülg).
7. Vaadake jaotist Jälg.
8. Valige läbipaistmautsele raadionupp ühele järgmistest väärtustest:

● Hele (vaikimisi)
● Keskmine
● Tume

9. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

10. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).
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5.1.4 Kohanda sihtmärki

5.1.4.1 Kuidas valida, millisel viisil sihtmärgi kohandamine seadmes TD Control töötab?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Aktiveerimine).
5. Valige nupp Ava.

6. Valige järgmisele sätete lehele minemiseks nupp (Järgmine lehekülg).
7. Vaadake jaotist Kohanda sihtmärki.
8. Valige viivitusajale raadionupp ühele järgmistest väärtustest:

● Väljas (vaikimisi) — Kui on tarvis sihtmärki kohandada, valige käsitsi seadmest Interaction Menu toiming
Kohanda sihtmärki.

● Auto — Juhik kohandab sihtmärki teie eest. Süsteem õpib aja jooksul paremini reageerima ja kasutajaga
kohanema.

● Käsitsi — Sihtmärgi kohandamine käivitatakse fikseerimisel automaatselt, et kasutaja saaks soovitud toimingu
valimiseks enne Interaction Menu avamist sihtpunkti valida.

Kasutajatel, kelle pilk ei ole nii täpne, võib olla kasu sihtmärgi käsitsi kohandamisest.

9. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

10. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.1.4.2 Kuidas valida funktsioonile Klõpsa ja lohista suurendamisakna käitumist seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Aktiveerimine).
5. Valige nupp Ava.

6. Valige järgmisele sätete lehele minemiseks nupp (Järgmine lehekülg).
7. Vaadake jaotist Kohanda sihtmärki.
8. Valige funktsioonile Klõpsa ja lohista raadionupp, et suurendamisakent viimases etapis klõpsamise ja lohistamise

ajal sisse/välja lülitada.

9. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

10. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).
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5.2 Häälestamine

5.2.1 Kuidas töötab häälestusprotsess seadmes TD Control?
Häälestusprotsess töötab järgmiselt:

Testhäälestus kuvatakse siis, kui häälestamine hakkab, olgu see siis kiirhäälestus või tavaline häälestus. See leht pakub
teile võimalust hinnata oma häälestuse kvaliteeti.

Testhäälestuse ekraanil on ringid, mille sees on pisike täpp. Oranž täpp näitab, kuhu kasutaja vaatab. Pilgu fikseeriminsel
ühele punktile näitab see, kus silmajälgija registreerib selles punktis fikseerimise ja kui väike või suur nihe on olemas.

Kui oranž ring asub punktiiriga valges ringis, on häälestus TD Control kasutamiseks piisavalt hea.
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Kui valitakse häälestusnupp, kuvatakse esimene häälestusekraan. See on must ekraan ja ekraani keskel on üks musta
keskosaga oranž täpp.

Midagi ei juhtu enne, kui kasutaja fikseerib pilgu punktile, silmajälgija registreerib fikseerimise ning punkt vilgub korra ja
kaob.

Kuni täpp püsib ekraanil, pole silmajälgija selleks asendiks pilgu andmeid registreerinud.

Kuvatakse uus ekraan. Tegemist on musta ekraaniga ja neljas nurgas on musta keskosaga oranž täpp.

Midagi ei juhtu enne, kui kasutaja fikseerib pilgu ühele puhktidest, silmajälgija registreerib fikseerimise punktil ning vastav
punkt vilgub korra ja kaob.

Kuni täpp püsib ekraanil, pole silmajälgija selleks asendiks pilgu andmeid registreerinud.

Kui kasutaja on pilgu kõikidele ekraanil olevatele punktidele fikseerinud ja kõik punktid on kadunud, lõpeb
häälestusprotsess ja kuvatakse uuesti testhäälestuse ekraan.

Proovige häälestamist, vaadates ekraanil kujutatud ringe. Sulgege testhäälestuse ekraan või alustage vajadusel uut
häälestust.

5.2.2 Kuidas valida, millist silma seadmes TD Control jälgitakse?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

38 5 Rakenduse TD Control sätted #12008273 TD Control Kasutusjuhend v.1.1 - et-EE



3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Häälestamine).
5. Valige nupp Ava.
6. Vaadake jaotist Häälestamine.
7. Valige funktsioonile Silmade jälgimine raadionupp ühest järgmistest kasutaja silmade jälgimise viisidest:

● Mõlemad (vaikimisi)
● Vasak
● Parem

8. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

9. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.2.3 Kuidas kontrollida kasutaja paigutamist, kasutades jälgimise olekut seadmes TD
Control?

1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.
Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Häälestamine).
5. Valige nupp Ava.
6. Kontrollige kasutaja paigutust, vaadates jälgimise oleku kasti.

Täpsema teabe jaoks vaadake 3.5 Jälgimise oleku kast

7. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

8. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.2.4 Kuidas häälestada kasutajat seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Häälestamine).
5. Valige nupp Ava.
6. Kontrollige kasutaja paigutust, vaadates jälgimise oleku kasti.

Täpsema teabe jaoks vaadake 3.5 Jälgimise oleku kast

7. Valige nupp Testi ja häälesta.

#12008273 TD Control Kasutusjuhend v.1.1 - et-EE 5 Rakenduse TD Control sätted 39



Kontrollhäälestuse leht avaneb.

8. Valige nupp Häälesta.
9. Vaadake ükshaaval ekraanile ilmuvaid oranže täppe, kuni need kaovad.
10. Proovige uut häälestust.
11. Korrake samme 7-9, kuni olete rahul.
12. Valige nupp Close.

5.2.5 Kuidas muuta silmajälgija ekraanisätteid seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Häälestamine).
5. Valige nupp Ava.
6. Valige nupp Ekraanisätted.

See nupp ei ole vaatamisega võimaldatud ja see tuleb valida puudutades või hiire abil.

7. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.
8. Valige nupp Valmis

9. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

10. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).
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5.3 Klaviatuur

Keel

Kujutatud on valitud keeleseadistusega klaviatuur. Valige nupp Change, et muuta klaviatuuri keeleseadistust. Saadaval on
mitu erineva paigutusega keeleklaviatuuri,

5.3.1 Aktiveerimisviis:

5.3.1.1 Kuidas muuta aktiveerimisviisi seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Klaviatuur).
5. Valige nupp Ava.
6. Vaadake jaotist Aktiveerimisviis.
7. Valige üks järgmistest raadionuppudest:

● Pilk— suhelge juhikuga ainult silmi kasutades
● Pilk ja lüliti— suhelge juhikuga ainult silmi koos lülitiga kasutades

Selle sätte sisselülitamiseks on vajalik lüliti.

8. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

9. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.3.2 Nupud

5.3.2.1 Kuidas muuta/häälestada klaviatuuri viivitusaega seadmes TD Control?

See säte on mõeldud ainult klaviatuuri viivitusaja jaoks. Nuppudele on samuti viivitusaja säte. Täpsema teabe
jaoks vaadake 5.1.2.2 Kuidas muuta/häälestada nuppudele viivitusaega seadmes TD Control?.

1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.
Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.
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2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Klaviatuur).
5. Valige nupp Ava.
6. Vaadake jaotist Nupud.
7. Valige raadionupp mõne järgneva viivitusaja (ms) jaoks:

● Aeglane (vaikimisi)
● Keskmine
● Kiire

8. Vajadusel peenhäälestage aega nuppudega ja .

9. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

10. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.3.2.2 Kuidas valida adaptiivse elunemiskiiruse käitumist seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Klaviatuur).
5. Valige nupp Ava.
6. Vaadake jaotist Nupud.
7. Valige adaptiivsele elunemiskiirusele raadionupp, et adaptiivset elunemiskiirust sisse/välja lülitada.

8. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

9. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.3.3 Prognoos

5.3.3.1 Kuidas valida ennustuste käitumist seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Klaviatuur).
5. Valige nupp Ava.

6. Valige järgmisele sätete lehele minemiseks nupp (Järgmine lehekülg).
7. Vaadake jaotist Ennustused.
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8. Valige ennustustele raadionupp, et sõnaennustust sisse/välja lülitada.

9. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

10. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.3.3.2 Kuidas muuta/häälestada ennustuste viivitusaega seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Klaviatuur).
5. Valige nupp Ava.

6. Valige järgmisele sätete lehele minemiseks nupp (Järgmine lehekülg).
7. Vaadake jaotist Ennustused.
8. Valige raadionupp mõnele järgnevale ennustuste viivitusajale (ms):

● Aeglane (vaikimisi)
● Keskmine
● Kiire

9. Vajadusel peenhäälestage aega nuppudega ja .

10. Klaviatuuri sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

11. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.3.4 Üldine

5.3.4.1 Kuidas muuta/häälestada klaviatuuri keelt seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Klaviatuur).
5. Valige nupp Ava.

6. Valige järgmisele sätete lehele minemiseks nupp (Järgmine lehekülg).
7. Vaadake valiku all Keel jaotist Üldine.

Aktiivne keel kuvatakse keelte päise järel.

8. Valige nuppMuuda.
9. Veenduge, et nupp Paigaldatud on valitud.
10. Valige soovitud keel.

11. Klaviatuuri sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).
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12. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

13. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.3.4.2 Kuidas laadid alla uut klaviatuuri keelt seadmes TD Control?
Enne jätkamist veenduge, et teie seade oleks internetiga ühendatud.

1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.
Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Klaviatuur).
5. Valige nupp Ava.

6. Valige järgmisele sätete lehele minemiseks nupp (Järgmine lehekülg).
7. Vaadake valiku all Keel jaotist Üldine.

Aktiivne keel kuvatakse keelte päise järel.

8. Valige nuppMuuda.
9. Valige nupp Allalaadmine.

10. Valige eelistatud keele jaoks ikoon (Allalaadimine).
11. Valitud keele allalaadimiseks valige nupp Paigalda.

12. Klaviatuuri sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

13. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

14. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.3.4.3 Kuidas valida Tüüpheli tagasiside käitumist seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Klaviatuur).
5. Valige nupp Ava.

6. Valige järgmisele sätete lehele minemiseks nupp (Järgmine lehekülg).
7. Vaadake jaotist Üldine.
8. Valige Tüüpheli tagasisidele raadionupp, et tüüpheli tagasiside sisse/välja lülitada.

9. Valige järgmisele sätete lehele minemiseks nupp (Järgmine lehekülg).
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10. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.4 Režiim

5.4.1 Pidev režiim

5.4.1.1 Kuidas valida, millist tüüpi pidevat režiimi seadmes TD Control kasutada?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Valige paremalt poolt nupp (Järgmine ekraan).

5. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Režiim).
6. Valige nupp Ava.
7. Vaadake jaotist Pidev režiim.
8. Valige üks järgmistest raadionuppudest valiku all Režiim:

● Laiendatud
● Lihtsutatud

Täpsema teabe jaoks vaadake 3.3.1.1 Pideva režiimi ekraaniväline menüü, lehekülg 12.

9. Klaviatuuri sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

10. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.4.1.2 Kuidas aktiveerida/deaktiveerida pideva režiimi käivitamist seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).
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3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Valige paremalt poolt nupp (Järgmine ekraan).

5. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Režiim).
6. Valige nupp Ava.
7. Vaadake jaotist Pidev režiim.
8. Valige käivitamisele raadionupp, et juhik alustaks valitud pideva režiimi sisse-/väljalülitamist.

9. Klaviatuuri sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

10. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.5 Üldine

5.5.1 Kuidas valida rakenduse keelt seadmele TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Valige paremalt poolt nupp (Järgmine ekraan).

5. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Üldine).
6. Valige nupp Ava.
7. Vaadake jaotist Rakenduse keel.

Aktiivne keel kuvatakse keelte päise järel.

8. Valige nuppMuuda.
9. Valige soovitud keel.

10. Sätetesse Üldine naasmiseks valige nupp (Tagasi).

46 5 Rakenduse TD Control sätted #12008273 TD Control Kasutusjuhend v.1.1 - et-EE



11. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

12. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.5.2 Kuidas seadmesTD Control logisid koguda?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Valige paremalt poolt nupp (Järgmine ekraan).

5. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Üldine).
6. Valige nupp Ava.
7. Vaadake jaotist Logide kogumine.
8. Valige nupp Logi.
9. Valige nupp Jah

Logid luuakse töölaual.

10. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

11. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.5.3 Kuidas valida TD Control’i automaatkäivitamist?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Valige paremalt poolt nupp (Järgmine ekraan).

5. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Üldine).
6. Valige nupp Ava.
7. Vaadake jaotist Automaatkäivitamine.
8. Lülitage automaatkäivitamise lüliti asendisse Sees, et teostada automaatkäivitamine TD Control siis, kui seadme

Windows® käivitub.

9. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

10. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).
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5.6 Kohandamine

5.6.1 Kuidas eemaldada seadmes TD Control vastastoime menüüst toiming?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Valige paremalt poolt nupp (Järgmine ekraan).

5. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Kohandamine).
6. Valige nupp Ava.

7. Toimingu kustutamiseks valige nupp .
8. Valige nupp Eemalda.
9. Korrake samme 7-8, kuni olete rahul.

10. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

11. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.6.2 Kuidas lisada seadmes TD Control vastastoime menüüsse toiming?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Valige paremalt poolt nupp (Järgmine ekraan).

5. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Kohandamine).
6. Valige nupp Ava.
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7. Valige soovitud asendi jaoks nupp (Lisa).
8. Valige toiming, mida soovite lisada.
9. Valige nupp Lisa.

10. Klaviatuuri sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

11. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.7 Seade
See funktsioon on saadaval ainult I-Series I-13 ja I-16 puhul.

5.7.1 I-Series adaptiivsed nupud

5.7.1.1 Kuidas seadistada/muuta kolmnurkse nupu toimingut tootele I-Series seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Valige paremalt poolt nupp (Järgmine ekraan).

5. Valige paremalt poolt nupp (Järgmine ekraan).

6. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Seade).
7. Valige nupp Ava.
8. Kolmnurkse nupu jaotiseks valige nuppMuuda
9. Valige raadionupp ühele järgmistest funktsioonidest:

● Jälgimise olek
● Häälesta
● Lülitaja
● Klaviatuur
● Puudub (Vaikimisi)
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10. Valige nupp OK.

11. Klaviatuuri sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).

12. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.7.1.2 Kuidas seadistada/muuta kolmnurkse nelinurkse toimingut tootele I-Series seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Valige paremalt poolt nupp (Järgmine ekraan).

5. Valige paremalt poolt nupp (Järgmine ekraan).

6. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Seade).
7. Valige nupp Ava.
8. Kolmnurkse nupu jaotiseks valige nuppMuuda
9. Valige raadionupp ühele järgmistest funktsioonidest:

● Jälgimise olek
● Häälesta
● Lülitaja
● Klaviatuur
● Puudub (Vaikimisi)

10. Valige nupp OK.

11. Sätetesse Üldine naasmiseks valige nupp (Tagasi).

12. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.7.1.3 Kuidas aktiveerida/desaktiveerida toote I-Series helitugevuse nuppe seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Valige paremalt poolt nupp (Järgmine ekraan).

5. Valige paremalt poolt nupp (Järgmine ekraan).

6. Õige sätetekaardi leidmiseks vaadake ikooni (Seade).
7. Valige nupp Ava.
8. Valige helitugevuse nuppudele raadionupp, et helitugevuse nuppe sisse/välja lülitada.

9. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).
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10. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).

5.8 Minu konto
Tasuta myTobiiDynavox.com konto annab teile juurdepääsu paljudele eelistele, sealhulgas pilvesalvestusele ennustuste
varundamiseks ja seadete sünkroonimiseks mitme seadme vahel.

5.8.1 Kuidas luua My Account konto seadmes TD Control?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Valige nupp (Minu konto).
5. Valige nupp Loo Konto.

6. Täitke kõik väljad, kasutades iga väärtuse jaoks nuppu (Muuda).
7. Valige tingimuste ja nõuetega nõustumiseks raadionupp.

Valige tingimuste ja nõuete lugemiseks nupp Tingimused ja nõuded.

8. Valige nupp Loo .
Kinnitusmeil saadetakse e -posti aadressile.

9. Minge oma e-posti kontole.
10. Avage Tobii Dynavoxi Kinnituskiri.
11. E -posti aadressi kinnitamiseks valige e-kirjas olev nupp Kinnita e-kiri.

5.8.2 Kuidas My Account kontole seadmes TD Control sisse logida?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Ekraaniväline menüü muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Dashboard avamiseks ikoon (Dashboard).

3. Valige TD Control sätete avamiseks toiming (Sätted).

4. Valige nupp (Minu konto).

5. Valige e-posti aadressi jaoks nupp (Muuda).
6. Sisestage e-posti aadress.

7. Valige parooli jaoks nupp (Muuda).
8. Sisestage parool.
9. Valige nupp Logi sisse.

10. TD Control sätetesse naasmiseks valige nupp (Tagasi).
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11. TD Control sätetest väljumiseks valige nupp (Sulge).
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6 Lülitaja
Lülitaja on abirakendus, mis võimaldab hõlpsalt vahetada paigaldatud Tobii Dynavox rakenduste, teiste rakenduste ja
avatud akende vahel.

6.1 Kuidas seadmes TD Control Lülitajasse pääseda?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Lülitaja muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Lülitaja.
Lülitaja avaneb.

6.2 Kuidas Lülitajas rakendusele lülituda?
Kui soovite lisada mõne muu kui Tobii Dynavox rakenduse, käivitage enne jätkamist soovitud rakendus.

1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.
Lülitaja muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Lülitaja.
3. Valige soovitud rakendus.
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4. Valige vasakus ülanurgas nupp (Valmis).

5. Valige nupp (Sulge).

6.3 Kuidas Lülitajasse rakendust lisada?
Kui soovite lisada mõne muu kui Tobii Dynavox rakenduse, käivitage enne jätkamist soovitud rakendus.

1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.
Lülitaja muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Lülitaja.

3. Valige vasakus ülanurgas olev nupp (Muuda).

4. Valige soovitud asukoha jaoks nupp (Lisa).
5. Valige õige vahekaart:

● Tobii Dynavox
● Töötavad rakendused

6. Valige soovitud rakendus.

7. Valige vasakus ülanurgas nupp (Valmis).

8. Valige nupp (Sulge).

6.4 Kuidas Lülitajast rakendust eemaldada?
1. Fikseerige pilk ekraani allosale, silmajälgija keskele või silmajälgija piirkonda.

Lülitaja muutub nähtavaks ekraani alumises keskosas.

2. Valige Lülitaja.

3. Valige vasakus ülanurgas olev nupp (Muuda).

4. Valige soovitud asukoha jaoks nupp (Eemalda).
5. Kinnitamiseks valige nupp Eemalda.

6. Valige vasakus ülanurgas nupp (Valmis).

7. Valige nupp (Sulge).
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Teie Tobii Dynavoxi seadme tugi

Saage abi veebi teel
Tutvuge oma Tobii Dynavoxi seadme tootepõhise klienditoe leheküljega. See sisaldab ajakohast teavet probleemide kohta ning tootega seotud nõuandeid ja nippe. Meie klienditoe lehed
leiate aadressilt: www.TobiiDynavox.com/support-training

Võtke ühendust kohaliku konsultandi või edasimüüjaga
Kui teil tekib toote kasutamisel küsimusi või probleeme, siis võtke abi saamiseks ühendust Tobii Dynavoxi lahenduse konsultandi või volitatud edasimüüjaga. Nad on tuttavad teie
personaalse seadistusega ja saavad teile pakkuda nõu ja tootega seotud koolitusi. Kontaktandmed leiate aadressilt www.TobiiDynavox.com/contact

Autoriõigus ©Tobii Dynavox AB. Kõiki tooteid ja teenuseid ei tarvitseta kõigil kohalikel turgudel pakkuda. Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata. Kõik kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.
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