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1 A TD Control termékről
1.1 Rendeltetésszerű használat
A Tobii Dynavox szemkövető technológia több ezer kommunikációs és mobilitási nehézséggel küzdő egyénnek segített
kommunikálni és önállóbb életet élni. De mi van azokkal, akik meg akarják tenni a következő lépést, és szeretnék a
számítógép által kínált előnyöket élvezni? TD Control egy új módja annak, hogy kapcsolatba lépjen és vezérelje a
számítógépet szemkövetéssel, amely egy intuitív élményt kínál és végső függetlenséget biztosít. A szemkövető
technológia már évek óta létezik, de amiben TD Control különbözik az, hogy nem csak a számítógép irányításának
képességét biztosítja, hanem ezt a legintuitívabb és leglogikusabb módon teszi. Ez az „Interaction First” (Első az
interakció) elnevezésű innovatív megközelítés lehetővé teszi a számítógép kényelmes és saját ütemben történő
használatát, de lehetővé teszi a kedvenc szoftvereinek használatát is, beleértve a böngészőt, az e-mailt és a játékokat.

Az Interaction First lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválassza az objektumot, amellyel kapcsolatba szeretne
lépni, mielőtt eldönti, mit szeretne tenni. Ez természetesebb és intuitívabb műveletnek tűnik, és segít csökkenteni a
sikertelen próbálkozások számát.

Csak a szeme segítségével átveheti az irányítást a számítógépe felett. Emulálhat bármely típusú egérmozgást,
pásztázási tevékenységet, és akár szöveget is begépelhet szoftverünkkel. Intelligens billentyűparancsokat adtunk hozzá,
hogy még könnyebben használhassa a Windows minden részét!

1.2 Rendszerkövetelmények
Komponens Követelmények

Számítógép és processzor i5-4200U @ 1,60 GHz (4. generációs i5 két mag / 4 szál)

Memória (RAM) 8 gigabyte (GB) RAM (ajánlott minimális értél).

Merevlemez 500 megabájt (MB), rendelkezésre álló,

Operációs rendszer Windows 10

.NET verzió 4.7.2
Szemkövető Tobii Dynavox I-Series I-13 és I-16 és Tobii Dynavox

PCEye 5

További követelmények és szempontok Frissítések fogadásához internetkapcsolat ajánlott.
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2 Első indítás
Első TD Control indításkor, a felhasználónak végig kell haladnia az ismertető lépéseken. Az ismertető lépések a
következőkből állnak:

1. Az indulókép.
2. Az üdvözlőképernyő.
3. Követés állapot ablak (megmutatja, hogy a felhasználó hogyan helyezkedik el a követő előtt.) (További

információkért, lásd 3.5 Követési állapot négyzet, oldal 17 ).
4. Kalibrációs ablak (további információkért lásd 5.2 Kalibrálást ).
5. A szolgáltatási feltételek ablak
6. Gyorsindítási útmutató

Amikor kiválasztja az Útmutató elrejtése (Hide Guide) gombot a Gyorsindítási útmutatóban, a képernyő alsó
középső részén egy üzenet jelenik meg, amely tájékoztatja a felhasználót a Dashboard hozzáférésről.
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Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

A felugró ablak addig jelenik meg, amíg a felhasználó ki nem választja az (Dashboard)
ikont.

Amikor a felhasználó első alkalommal kiválasztja az (Dashboard) ikont, megjelenik a Dashboard Gyorsindítási
útmutató.

Válassza ki az Útmutató elrejtése (Hide Guide) gombot a Gyorsindítási útmutatóban, hogy kilépjen a Gyorsindítási
útmutatóból.
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3 TD Control áttekintése.
3.1 A Trace
A Követés a felhasználó tekintetét követi. A Követés átlátszóbb, amíg a felhasználó rögzíti a tekintetét, majd kevésbé
átlátszóvá válik, és megjelenik a Aktivátor. Az Aktivátor mindig a képernyő közepe felé mutat, ahol a Interaction Menu
található. A kis és nagy körök közötti terület a képernyő azon helyén rögzül, ahol a Követés található, amikor a felhasználó
rögzíti a tekintetét, és egy pillanatképet jelenít meg a Követés belsejében lévő területről a Követés célterületén. Amikor a
felhasználó kilép a Követésből, elengedi a pillanatfelvételt, és a Követés visszatér inaktivált állapotába. A Követés
mindenféle háttérrel működik.

Ábra 3.1 Az Aktív követés

Táblázat 3.1 A Követés

Elem Műveletet Leírás
A Követés A Követés az, ami visszajelzést ad a felhasználónak arról, hogy hol van a felhasználó

tekintete a képernyőn. A Követés a felhasználó tekintetét követve mozog a képernyőn.
Amikor a felhasználó meghatározott ideig rögzíti a tekintetét a képernyőn, megjelenik
az Aktivátor.

Aktivátor Megnyitja: Interaction Menu. További információkért, lásd 3.2 A Interaction Menu, oldal
10.

Dashboard Megnyitja: Dashboard. További információkért, lásd 3.4 A Dashboard, oldal 15.
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3.2 A Interaction Menu

A nagy kör, középen a szálkereszttel, a Interaction Menu közepén egy nagyított pillanatfelvétel a célterületről. A
szálkereszt finoman beállítható, hogy a célterületen belül pontosan a kívánt pontot célozza meg. A Táblázat 3.2
Interaction Menu, oldal 10 pontban, a összes Interaction Menu elérhető művelet meg van magyarázva.

Táblázat 3.2 Interaction Menu

图标 Műveletet Leírás
Görgetést Művelet, mely görgethető ablakban végrehajtva a görgetést az oldalon ellenőrzött

módon teszi lehetővé.

● Nézzen a görgethető ablakba és tartsa a tekintetét rajta.
A Interaction Menu megnyílik.

● Válassza ki a görgetési műveletet.
● Nézzen a görgetés jel fölé a felfelé görgetéshez.
● Nézzen a görgetés jel alá a lefelé görgetéshez.
● Tekintsen balra görgetés jeltől a balra görgetéshez.
● Tekintsen jobbra görgetés jeltől a jobbra görgetéshez.
● A görgetési műveletből való kilépéshez nézzen a jobb oldalon található Kilépés

gombra.

Használja a Görgetés Tekintettel Feladatot a függőleges görgetéshez a
Modern UI alkalmazások esetén és a Modern UI Windows Indítás Képernyő
esetén.

Minél távolabbra tekint a görgetés jeltől, annál gyorsabban görget.

További információkért, lásd: 4.1.2 Hogyan használom a Görgetés (Scroll) funkciót TD
Control?, oldal 18

Kattintás jobb
gombbal

Művelet, mely egyetlen jobb kattintást hajt végre.
További információkért, lásd: 4.1.3 Hogyan hajthatok végre egy Jobb kattintást a TD
Control használatakor?, oldal 19

a Kattintás és
húzás

Művelet tárgyak mozgatására vagy területek kijelölésére.

● Tekintse a mozgatni kívánt tárgyra.
● Válassza ki a Kattint és Tart (Click & Hold) műveletet.
● Nézzen az objektum ejtési helyzetére.
● Válassza ki az Ejtés (Drop) ikont, amely akkor jelenik meg a képernyőn, amikor a

tekintetét az ejtési pozíción tartja.
További információkért, lásd: 4.1.4 Hogyan használhatom a Kattintás és húzás (Click
& Drag) funkciót a TD Control használatakor?, oldal 20
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图标 Műveletet Leírás
Billentyűzetet Művelet, a képernyőn Tekintettel - aktivált billentyűzetet nyit meg Tekintettel történő

begépeléshez. Ez a művelet arra a helyre is fókuszál, ahol a felhasználó végrehajtja a
műveletet – ami azt jelenti, hogy bal egérgombbal kattint, majd megnyitja a
billentyűzetet
További információkért, lásd 4.1.5 Hogyan aktiválhatom a billentyűzetet a TD Control
használatával?, oldal 21.

Cél igazítása Művelet az interakciós cél finomhangolásához a képernyőn.

● Tekintsen arra a pontra, ahol egy műveletet kíván elvégezni, hogy megnyissa:
Interaction Menu.

● Tekintsen a Cél igazítása műveletre
● Igazítsa a célterületet úgy, hogy tekintetével elmozgatja a szálkeresztet a

célablakban, amíg pontosan a választott célpontot éri el.
● Válassza ki a végrehajtandó műveletet.
További információkért, lásd: 4.1.6 Hogyan aktiválhatom a Cél igazítását (Adjust
Target) a TD Control használatakor?, oldal 24

Dupla kattintás Művelet, mely dupla bal kattintást hajt végre.
További információkért, lásd: 4.1.7 Hogyan használhatom a Dupla kattintás funkciót a
TD Control használatakor?, oldal 24

Kattintás bal
gombbal

Művelet, mely egyetlen bal kattintást, vagy érintés - alapú eszközök esetén, egyetlen
ujjbegy koppintást hajt végre.
További információkért, lásd: 4.1.8 Hogyan használhatom a Bal kattintás funkciót a
TD Control használatakor?, oldal 24

Súgó Művelet, amely megnyitja a súgóoldalt.

Mégse Művelet, mely bezárja: Interaction Menu.

Táblázat 3.3 Módosító billentyűk

Ikon Műveletet Leírás
Shift Művelet, mely váltja a Shift billentyűzet gomb be/ki kapcsolását.

Ctrl Művelet, mely váltja a Ctrl billentyűzet gomb be/ki kapcsolását.

Alt Művelet, mely váltja az Alt billentyűzet gomb be/ki kapcsolását.

3.3 TD Control háttérmenük.
Számos különböző, háttérmenü található a következőben: TD Control. Közös bennük, hogy az összes háttémenü
kontextuson alapul.
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3.3.1 A háttérmenü
Egyetlen fő háttérmenü irányít, és ezt Háttérmenünek (Off-Screen Menu) nevezik. A többiek saját névvel rendelkeznek.

Táblázat 3.4 A háttérmenü

Ikon Műveletet Leírás
a Switchert Művelet, mely megnyitja Switchert. További információkért, lásd: 6 a Switchert, oldal 53

Dashboard Művelet, mely nyitja: Dashboard További információkért, lásd 3.4 A Dashboard, oldal 15.

Szünet Művelet, amely szünetelteti az interakciót, amíg a Tekintet folytatása (Resume Gaze)
gombot nem választja ki.

Folyamatos
mód
(Continuous
Mode)

Művelet, amely megnyitja a Folyamatos mód (Continuous Mode) háttérmenüt. További
információkért, lásd: 3.3.1.1 Folyamatos mód háttérmenü, oldal 12

3.3.1.1 Folyamatos mód háttérmenü
A TD Control két (2) típusú Folyamatos móddal (Continuous Mode) rendelkezik.

● Egyszerűsített
● Speciális

A Folyamatos módok kiválasztására vonatkozó további információkért, lásd 5.4.1 Folyamatos mód (Continuous Mode),
oldal 45.
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3.3.1.1.1 Az Egyszerűsített folyamatos mód háttérmenü

Táblázat 3.5 Az Egyszerűsített folyamatos mód háttérmenü

Ikon Műveletet Leírás
Súgó Művelet, amely megnyitja a súgóoldalt.

Követés
megjelenítése

Művelet, amely megjeleníti/elrejti a Követést a képernyőn.

Bal kattintás Művelet, mely egyetlen bal kattintást hajt végre minden tekintet rögzítéssel. További
információkért lásd: bal kattintás Táblázat 3.2 Interaction Menu, oldal 10

Szünet Művelet, amely szünetelteti az interakciót, amíg a Tekintet folytatása (Resume Gaze)
gombot nem választja ki.
További információkért, lásd 4.2.3 Tartsa tekintetét TD Control..

Mégse A Folyamatos (Continuous) módból kilépő művelet.
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3.3.1.1.2 A Speciális folyamatos mód háttérmenü

Táblázat 3.6 A Speciális folyamatos mód háttérmenü

Ikon Műveletet Leírás
Súgó Művelet, amely megnyitja a súgóoldalt.

Cél igazítása Művelet, amely automatikusan elvégzi a Cél Igazítás funkciót minden kiválasztásnál.
További információkért, lásd: 4.1.6 Hogyan aktiválhatom a Cél igazítását (Adjust Target) a
TD Control használatakor?, oldal 24

Bal kattintás Művelet, mely egyetlen bal kattintást hajt végre minden tekintet rögzítéssel. További
információkért, lásd 4.1.8 Hogyan használhatom a Bal kattintás funkciót a TD Control
használatakor?, oldal 24.

Kattint és Tart
(Click & Hold)

A Kattint és Tart (Click & Hold) funkciót végrehajtó művelet minden kiválasztásnál. További
információkért, lásd 4.1.4 Hogyan használhatom a Kattintás és húzás (Click & Drag)
funkciót a TD Control használatakor?, oldal 20.

Nyomva tartás
és húzás
(Hold & Drag)

A Nyomva tartás és húzás (Hold & Drag) funkciót minden kiválasztással végrehajtó
művelet, amíg a felhasználó be nem fejezi azt. Különösen akkor hasznos, ha olyan
szoftverekkel rajzol, mint a Photoshop vagy a Paint.

● Keresse meg, hogy a képernyőn hol van a Tartás és húzás (Hold & Drag) kezdőpontja.
● Aktiválja a funkciót.
● Vigye a tekintetét az adott pontba a képernyőn.

A rendszer követi a tekintetét.

● Nézzen az objektum ejtési helyzetére.
● Válassza ki az Ejtés (Drop) ikont, amely akkor jelenik meg a képernyőn, amikor a

tekintetét az ejtési pozíción tartja.

Mégse A Folyamatos (Continuous) módból kilépő művelet.

3.3.2 Billentyűzet háttérmenü
A Billentyűzet háttérmenü megjelenik a képernyőn, ha a Billentyűzet vagy Jegyzettömb műveletek láthatók a képernyőn.

Ábra 3.2 A Dashboard.

Táblázat 3.7 Billentyűzet háttérmenü

Ikon Műveletet Leírás
Súgó Művelet, amely megnyitja a Súgó oldalt.

Jegyzettömböt
A Jegyzettömb funkciót megnyitó művelet.
További információkért, lásd 4.3.6 Hogyan léphetek a Jegyzettömb (Notepad) menübe a
TD Control használatával?.
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Ikon Műveletet Leírás

Jegyzettömb
elrejtése

Művelet, mely elrejti a Jegyzettömböt Egy másik ikon jelenik meg attól függően, hogy a
Jegyzettömb nyitva van-e a billentyűzet felett vagy alatt.

Billentyűzet
mozgatása
(Move
Keyboard)

Művelet, amely a billentyűzetet a képernyő tetejére vagy aljára helyezi, attól függően, hogy
hol nyitotta meg.

Átméretezés Művelet, amely megváltoztatja a billentyűzet méretét

Szünet Művelet, amely szünetelteti az interakciót, amíg a Tekintet folytatása (Resume Gaze)
gombot nem választja ki.
További információkért, lásd 4.2.3 Tartsa tekintetét TD Control..

Gyors nyelv
(Quick
Language)

Művelet, amely megnyitja a Nyelv oldalt a billentyűzet nyelvének gyors eléréséhez.

Mégse Művelet, mely bezárja: Dashboard.

3.4 A Dashboard

Ábra 3.3 A Dashboard.
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Táblázat 3.8 A Dashboard

Ikon Műveletet Leírás
Beállításokat Művelet, mely nyitja TD Control Beállítások menüjét.

További információkért, lásd 5 TD Control beállítások.

Jegyzettömböt A Jegyzettömb funkciót megnyitó művelet.

További információkért, lásd 4.3.6 Hogyan léphetek a Jegyzettömb (Notepad) menübe a
TD Control használatával?.

Gyors
kalibrálás

A Gyors kalibrálás funkciót megnyitó művelet.
További információkért, lásd: 4.3.3 Hogyan tudom gyorsan végrehajtani a Kalibrálást a TD
Control használatával?

Alvás Művelet, amely az eszközt alvó üzemmódba állítja.
További információkért, lásd: 4.3.4 Hogyan állíthatom alvó állapotba a készülékemet a TD
Control használatával?, oldal 31

Súgó Művelet, amely megnyitja a súgóoldalt.

Kilépés: TD
Control

Művelet, amely bezár TD Control és kilép a szoftverből.

Mégse Művelet, mely bezárja: Dashboard.

Táblázat 3.9 Parancsikonok panel

Ikon Műveletet Leírás
másolás A kiválasztott elemet/szöveget másoló művelet.

beillesztés A kiválasztott elemet/szöveget beillesztő művelet.

vágás A kiválasztott elemet/szöveget kivágó művelet.

16 3 TD Control áttekintése. #12008273 TD vezérlés Felhasználói kézikönyv v.1.1 - hu-HU



3.5 Követési állapot négyzet

Ábra 3.4 Követési állapot négyzet

A Követési Állapot funkció ellenőrzi, hogy a felhasználó helyes pozícióban ül a szemkövető előtt.

● A két (2) fehér pont — A felhasználó 'szeme és hogyan helyezkednek el a képernyőhöz képest. Optimális
elhelyezkedéshez a fehér pontoknak a fekete terület közepén kell lenniük.

● A színes teljes sáv bal oldalon fehér nyíllal — Milyen távol vagy közel helyezkedik el a felhasználó a képernyőhöz
lépest.
– Ha a fehér nyíl a sáv zöld részének közepén található, akkor a felhasználó optimális távolságra van a

képernyőhöz képest.
– Ha a nyíl a sáv alsó részénél található — hozza a felhasználót közelebb.
– Ha a nyíl a sáv felső részénél található — vigye a felhasználót a sávtól távolabb.

3.6 Nincs szemkövető csatlakoztatva
Ha nincs szemkövető csatlakoztatva a készülékhez, vagy ha valaki lekapcsolja a szemkövetőt, a következő információk
jelennek meg:

Nincs szemkövető csatlakoztatva

Ha a szemkövető csatlakoztatva van/újra csatlakoztatják, az üzenet automatikusan eltűnik.
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4 TD Control használata
TD Control lehetővé teszi a felhasználó számára a standard Windows asztali operációs rendszer vezérlését kétlépéses
kiválasztási módszer segítségével, mely a nemkívánatos kattintások kockázatát csökkenti.

A TD Control legtöbb funkciója/művelete érintéssel és egérrel is aktiválható, ami megkönnyíti, hogy a gondozó
vagy az asszisztens szükség esetén segítsen a felhasználónak. A Gondozó vagy az Asszisztens műveletet
választhat ki, vagy módosíthatja a beállításokat, hogy a felhasználónak könnyebb dolga legyen.
A hozzáférés a Interaction Menu funkcióhoz nem hajtható végre szemkövető nélkül.

4.1 A műveletek a következőben: Interaction Menu

4.1.1 Hogyan hajthatok végre egy műveletet a következővel: TD Control?
1. Tekintsen a képernyő óhajtott részére (vagy ikonra a képernyőn), ahol a Műveletet végre kívánja hajtani.

2. Válassza az (Aktivátor) ikont.
A Interaction Menu megnyílik.

3. A célablak közepén lévő szálkereszt megmutatja, hol hajtja végre a műveletet.
Ha szükséges, finomhangolja az aktiválási pontot az alábbi lépések végrehajtásával.

a. Válassza ki a Cél igazítása (Adjust Target) ikont.
b. A tekintetével mozgassa a Követőt a célablakban, amíg eléri a kívánt pontot.

A szálkereszt az új pozícióba áll.

c. Ismételje meg mindaddig, amíg el nem éri a kívánt célt a szálkereszten belül.

4. Válassza ki a végrehajtandó műveletet itt: Interaction Menu vagy válassza a Bezárás (Close) gombot a törléshez.

4.1.2 Hogyan használom a Görgetés (Scroll) funkciót TD Control?

1. Tekintsen a képernyő óhajtott részére (vagy ikonra a képernyőn), ahol a Műveletet végre kívánja hajtani.

2. Válassza az (Aktivátor) ikont.
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A Interaction Menu megnyílik.

3. A célablak közepén lévő szálkereszt megmutatja, hol hajtja végre a műveletet.
Ha szükséges, finomhangolja az aktiválási pontot az alábbi lépések végrehajtásával.

a. Válassza ki a Cél igazítása (Adjust Target) ikont.
b. A tekintetével mozgassa a Követőt a célablakban, amíg eléri a kívánt pontot.

A szálkereszt az új pozícióba áll.

c. Ismételje meg mindaddig, amíg el nem éri a kívánt célt a szálkereszten belül.

4. Válassza az ikont a Interaction Menu pontban.
Egy görgetőjel kerül a képernyőre, ahová a szálkeresztet helyezte.

5. Válassza ki a görgetés irányát:
● Nézzen a görgetés jel fölé a felfelé görgetéshez.
● Nézzen a görgetés jel alá a lefelé görgetéshez.
● Tekintsen balra görgetés jeltől a balra görgetéshez.
● Tekintsen jobbra görgetés jeltől a jobbra görgetéshez.
● Tekintsen görgetés jel mellé a görgetés felfüggesztéséhez.

Minél távolabbra tekint a görgetés jeltől, annál gyorsabban görget.

Fontolja meg a görgetőjelnek a görgethető terület közepére helyezését a legnagyobb rugalmasság
érdekében.

6. Válassza a Bezár (Close) gombot, hogy kilépjen a görgetésből.

4.1.3 Hogyan hajthatok végre egy Jobb kattintást a TD Control használatakor?

1. Tekintsen a képernyő óhajtott részére (vagy ikonra a képernyőn), ahol a Műveletet végre kívánja hajtani.

2. Válassza az (Aktivátor) ikont.
A Interaction Menu megnyílik.

3. A célablak közepén lévő szálkereszt megmutatja, hol hajtja végre a műveletet.
Ha szükséges, finomhangolja az aktiválási pontot az alábbi lépések végrehajtásával.

a. Válassza ki a Cél igazítása (Adjust Target) ikont.
b. A tekintetével mozgassa a Követőt a célablakban, amíg eléri a kívánt pontot.

A szálkereszt az új pozícióba áll.

c. Ismételje meg mindaddig, amíg el nem éri a kívánt célt a szálkereszten belül.

4. Válassza az ikont a Interaction Menu pontban.
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4.1.4 Hogyan használhatom a Kattintás és húzás (Click & Drag) funkciót a TD Control
használatakor?

1. Tekintsen a képernyő óhajtott részére (vagy ikonra a képernyőn), ahol a Műveletet végre kívánja hajtani.

2. Válassza az (Aktivátor) ikont.
A Interaction Menu megnyílik.

3. A célablak közepén lévő szálkereszt megmutatja, hol hajtja végre a műveletet.
Ha szükséges, finomhangolja az aktiválási pontot az alábbi lépések végrehajtásával.

a. Válassza ki a Cél igazítása (Adjust Target) ikont.
b. A tekintetével mozgassa a Követőt a célablakban, amíg eléri a kívánt pontot.

A szálkereszt az új pozícióba áll.

c. Ismételje meg mindaddig, amíg el nem éri a kívánt célt a szálkereszten belül.

4. Válassza az ikont a Interaction Menu pontban.
5. Válassza ki az objektum új helyét.

A Követő régi és új helye között egy jelzővonal jelenik meg.

6. Rögzítse tekintetét az új helyre.
A Követőn kívüli képernyőrészen megjelenik egy Ejtés ikon.

7. Válassza az Ejtés (Drop) műveletet az objektum új pontba történő helyezéséhez.
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Megjelenik a Cél igazítása művelet.

8. Válassza ki a pontos helyet az új pont számára.
9. Az objektum most új helyre kerül.

4.1.5 Hogyan aktiválhatom a billentyűzetet a TD Control használatával?
A billentyűzet segítségével szöveget vihet be egy dokumentumba, szöveget írhat be a keresősávba, az Átnevezés
lehetőséggel egy menüben dokumentumot nevezhet át

1. Tekintsen a képernyő óhajtott részére (vagy ikonra a képernyőn), ahol a Műveletet végre kívánja hajtani.

2. Válassza az (Aktivátor) ikont.
A Interaction Menu megnyílik.

3. A célablak közepén lévő szálkereszt megmutatja, hol hajtja végre a műveletet.
Ha szükséges, finomhangolja az aktiválási pontot az alábbi lépések végrehajtásával.

a. Válassza ki a Cél igazítása (Adjust Target) ikont.
b. A tekintetével mozgassa a Követőt a célablakban, amíg eléri a kívánt pontot.

A szálkereszt az új pozícióba áll.

c. Ismételje meg mindaddig, amíg el nem éri a kívánt célt a szálkereszten belül.

4. Válassza az ikont a Interaction Menu pontban.

5. Ha szükséges, használja a (Billentyűzet mozgatása fel (Move Keyboard Up) vagy a Billentyűzet
mozgatása le (Move Keyboard Bottom) gombokat a billentyűzet elmozdításához.

4.1.5.1 Billentyűzetet

A Billentyűzet funkció Interaction Menu kiválasztásával a Billentyűzet képernyő-billentyűzetként indul el. A
billentyűzet mindig a képernyő ellentétes oldalán nyílik meg, ahol az interakciót elkezdte. Amikor a billentyűzet aktív a

képernyőn a billentyűzet mozgatható a Billentyűzet mozgatása fel (Move Keyboard Up) vagy a Billentyűzet
mozgatása le (Move Keyboard Bottom) gombokkal.
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A nyelvtől függően a billentyűzet négy -öt (4-5) billentyűzetoldalból áll. A felhasználó könnyedén válthat a billentyűzet

különböző oldalai között, ha kiválasztja a következő , vagy gombokat a billentyűzet jobb felső

sarkában vagy a gombot a Számok és a További karakterek oldalak bal felső sarkában.

Azt a billentyűt, amelyre a felhasználó tekint a billentyűzeten, világos keret jelöli a billentyűn található karakter /

funkció körül és amikor kiválasztja a billentyűt, akkor rövid időre megváltozik a beállított aktiválási színre .

A billentyűzet oldalak a következők:

Ábra 4.1 A billentyűzet oldal

Ábra 4.2 A számok oldal

Ábra 4.3 További karakterek oldal
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Ábra 4.4 Nyelvspecifikus oldal

Ábra 4.5 Funkcióbillentyűk

A billentyűzet nyelvének és a billentyűzet egyéb beállításának módosításához, lásd 5 TD Control beállítások, oldal 33.

4.1.5.1.1 Szó előrejelzés

Az TD Control által használt előrejelző motor a SwiftKey™-től származik, és általában táblagépeken és okostelefonokon
használják. A SwiftKey™ olyan mesterséges intelligencia technológiák keveréke, mely lehetővé teszi a következő szó
előrejelzését, amit a felhasználó gépelni akar. A SwiftKey™ a felhasználó által begépelt előző szövegekből tanul,
előrejelzéseit pedig az aktuálisan begépelt szövegre és arra alapozza, amit már megtanult. A Szó Előrejelzés nyelvezete
a Billentyűzeti nyelv beállításának függvényében módosul.

Ábra 4.6 Szó Előrejelzés a Billentyűzetnél aktiválva

Amikor a Szó Előrejelzés használatban van, három (3) mező jelenik meg a billentyűzet felett. Balról a legszélső négyzet
jeleníti meg a legnagyobb valószínűséggel előrejelzett szót, a maradék két (2) négyzet egy-egy előrejelzett szót tartalmaz.
Előrejelzett szó kiválasztásához jelölje ki a helyes szót tartalmazó négyzetet. Ha nem találja azt a szót, amit keres,
gépeljen , tovább, hisz remélheti, hogy az ön által keresett szó a következő karakter után felbukkan.

Ha a Szó előrejelzést használja és ékezetes szót akar gépelni, mint például a café szót, akkor gyakran jobb a
Szó előrejelzést hagyni, hogy kezelje az ékezetet. Gépelje be egyszerűen azt, hogy “cafe” , és javaslatot kap a
“café” írásmódra.
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4.1.6 Hogyan aktiválhatom a Cél igazítását (Adjust Target) a TD Control
használatakor?

A Cél igazítása művelet a célablakon belüli aktiválási pont finomhangolására szolgál. A célablak közepén lévő szálkereszt
megmutatja, hol hajtja végre a műveletet.

Finomhangolja az aktiválási pontot az alábbi lépések végrehajtásával.

1. Válassza ki a Cél igazítása (Adjust Target) ikont.
2. A tekintetével mozgassa a Követőt a célablakban, amíg eléri a kívánt pontot.

A szálkereszt az új pozícióba áll.

3. Ismételje meg mindaddig, amíg el nem éri a kívánt célt a szálkereszten belül.

4.1.7 Hogyan használhatom a Dupla kattintás funkciót a TD Control használatakor?

1. Tekintsen a képernyő óhajtott részére (vagy ikonra a képernyőn), ahol a Műveletet végre kívánja hajtani.

2. Válassza az (Aktivátor) ikont.
A Interaction Menu megnyílik.

3. A célablak közepén lévő szálkereszt megmutatja, hol hajtja végre a műveletet.
Ha szükséges, finomhangolja az aktiválási pontot az alábbi lépések végrehajtásával.

a. Válassza ki a Cél igazítása (Adjust Target) ikont.
b. A tekintetével mozgassa a Követőt a célablakban, amíg eléri a kívánt pontot.

A szálkereszt az új pozícióba áll.

c. Ismételje meg mindaddig, amíg el nem éri a kívánt célt a szálkereszten belül.

4. Válassza az ikont a Interaction Menu pontban.

4.1.8 Hogyan használhatom a Bal kattintás funkciót a TD Control használatakor?

1. Tekintsen a képernyő óhajtott részére (vagy ikonra a képernyőn), ahol a Műveletet végre kívánja hajtani.

2. Válassza az (Aktivátor) ikont.
A Interaction Menu megnyílik.

3. A célablak közepén lévő szálkereszt megmutatja, hol hajtja végre a műveletet.

24 4 TD Control használata #12008273 TD vezérlés Felhasználói kézikönyv v.1.1 - hu-HU



Ha szükséges, finomhangolja az aktiválási pontot az alábbi lépések végrehajtásával.

a. Válassza ki a Cél igazítása (Adjust Target) ikont.
b. A tekintetével mozgassa a Követőt a célablakban, amíg eléri a kívánt pontot.

A szálkereszt az új pozícióba áll.

c. Ismételje meg mindaddig, amíg el nem éri a kívánt célt a szálkereszten belül.

4. Válassza az ikont a Interaction Menu pontban.

4.2 A háttérmenü műveletei

4.2.1 Hogyan aktiválhatom a Switchert a TD Control használatával?
A Switcher segítségével a felhasználó válthat az aktív szoftverek között, és elindíthatja a Tobii Dynavox alkalmazásokat.

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki a Switcher műveletet.
Megnyílik a Switcher.

További információk tekintetében, lásd 6 a Switchert, oldal 53.

4.2.2 Hogyan aktiválhatom az Irányítópultot (Dashboard) a TD Control használatával?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza az (Dashboard) ikont.
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Az irányítópult nyílik meg.

Ábra 4.7 A Dashboard.

További információkért, lásd: 4.3 A Dashboard műveletek, oldal 29

4.2.3 Tartsa tekintetét TD Control.
A tekintet használata ismételt fizikai feladat, és a szem körüli izmok elfáradhatnak. A tekintet szüneteltetése nemcsak időt
ad arra, hogy interakció nélkül nézzen a képernyőre, hanem pihenési időt is biztosít a szemének.

4.2.3.1 Hogyan szüneteltethetem a szemkövetést a TD Control használatakor?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki a Szünet (Pause) műveletet.

Egy narancssárga szünet ikon rövid ideig megjelenik a képernyőn, és a képernyő külső szélén
narancssárga szegély lesz látható jelezve, hogy a TD Control szünetel.
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4.2.3.2 Hogyan láthatom, hogy a szemkövetés szünetel-e a TD Control használatakor?
A képernyő külső szélén narancssárga szegély látható.

4.2.3.3 Hogyan folytathatom a szemkövetést a TD Control használatakor?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A Tekintet folytatása (Resume Gaze) ikon a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza a Tekintet folytatása (Resume Gaze) ikont a szemkövetés folytatásához TD Control.

4.2.4 Folyamatos módok (Continuous Mode) TD Control használatakor
A TD Control folyamatos műveleteknek két (2) különböző módja van:

● Speciális folyamatos műveletek
● Egyszerű folyamatos műveletek

A folyamatos műveletekre vonatkozó további információkért, lásd 3.3.1.1 Folyamatos mód háttérmenü, oldal 12.

4.2.4.1 Hogyan hajthatok végre egy folyamatos műveletet a TD Control használatakor?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki a Folyamatos kattintás (Continuous Click) műveletet.
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Folyamatos mód háttérmenü megjelenik.

3. Válassza ki az alábbi Folyamatos műveletek egyikét.
4. Tekintsen a képernyő óhajtott részére (vagy ikonra a képernyőn), ahol a Műveletet végre kívánja hajtani.

A kiválasztott Folyamatos művelet addig lesz aktív, amíg a felhasználó nem változtatja meg vagy nem lép ki a
műveletből.

TD Control beállítható úgy, hogy az egyik módban megnyíljon, ha szükséges.

4.2.4.2 Hogyan módosíthatok egy folyamatos műveletet, amely ki van választva itt: TD Control?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

Folyamatos mód háttérmenü megjelenik.

A kiválasztott Folyamatos műveletek narancssárga háttérrel rendelkeznek.

2. Válassza ki az alábbi Folyamatos műveletek egyikét.

4.2.4.3 Hogyan léphetek ki egy folyamatos műveletből itt: TD Control?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
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Folyamatos mód háttérmenü megjelenik.

A kiválasztott Folyamatos műveletek narancssárga háttérrel rendelkeznek.

2. Válassza a Bezárás (Close) ikont a Folyamatos művelet használatának leállításához.

4.3 A Dashboard műveletek

4.3.1 Hogyan aktiválhatom az Dashboard elemet a TD Control használatával?
A Dashboard rejtett, így nem zavarja és/vagy nem vonja el a felhasználó figyelmét. A Dashboard előhívásához, kövesse a
lépéseket.

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza az (Dashboard) ikont.
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A Dashboard megnyílik.

4.3.2 Hogyan aktiválhatok egy Dashboard műveletet a TD Control használatával?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki a végrehajtandó műveletet itt: Dashboard vagy válassza a Bezár (Close) gombot a törléshez.

4.3.3 Hogyan tudom gyorsan végrehajtani a Kalibrálást a TD Control használatával?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki a Gyors kalibrálás (Quick Calibrate) műveletet.
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4. Próbálja ki a kalibrálást különböző célpontokra tekintve.

5. Ha szükséges, válassza ki a Kalibrál (Calibrate) gombot.
6. Tekintsen egyenként a narancssárga pontokra, amelyek megjelennek a képernyőn, amíg el nem tűnnek.
7. Próbálja ki az új kalibrálást.
8. Ismételje meg a 7–9. lépéseket, amíg elégedett nem lesz.
9. Válassza a Bezárás gombot.

A kalibrációval kapcsolatos további információkért lásd: 5.2.1 Hogy működik a Kalibrálási folyamat a TD Control
használatakor?, oldal 37

4.3.4 Hogyan állíthatom alvó állapotba a készülékemet a TD Control használatával?
A funkció használata azt jelenti, hogy valaki másnak kell felébresztenie az eszközt, mert nincs ébresztő funkció.

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza az (Dashboard) ikont.

3. Válassza az Alvás (Sleep) ikont.
4. Válassza ki az alábbi gombok egyikét:

● Alvás (Sleep) — A készülék alvó állapotba helyezéséhez.
● Mégse (Cancel) — A készülék alvó állapotba helyezésének felfügesztéséhez.

4.3.5 Hogyan léphetek a Beállítások (Settings) menübe a TD Control használatával?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza a Beállítások (Settings) műveletet a TD Control beállításmenü eléréséhez.
Az elérhető beállításokkal kapcsolatos további információkért lásd: 5 TD Control beállítások, oldal 33
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4.3.6 Hogyan léphetek a Jegyzettömb (Notepad) menübe a TD Control használatával?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki a Jegyzettömb (Notepad) műveletet a Jegyzettömb megnyitásához.

32 4 TD Control használata #12008273 TD vezérlés Felhasználói kézikönyv v.1.1 - hu-HU



5 TD Control beállítások

Ikonok Művelet Leírás
Aktiválás Megnyitja az Aktiválás és visszajelzés beállításokat.

További információkért, lásd 5.1 Aktiválás , oldal 33.

Kalibrálást Megnyitja a Kalibrálás (Calibration) beállításokat.

További információkért, lásd 5.2 Kalibrálást , oldal 37.

Billentyűzetet Megnyitja a Billentyűzet beállításokat.

További információkért, lásd 5.3 Billentyűzetet , oldal 41.

Üzemmód (Mode) Megnyitja az Üzemmód (Mode) beállításokat.

További információkért, lásd .5.4 Üzemmód (Mode) , oldal 45.

Általános (General) Megnyitja az Általános (General) beállításokat.

További információkért, lásd .5.5 Általános , oldal 46.

Testreszabás (Customization) Megnyitja a Testreszabás (Customization) beállításokat.
További információkért, lásd .5.6 Testreszabás (Customization) ,
oldal 48.

Eszköz (Device) Megnyitja az Eszköz (Device) beállításokat.
További információkért, lásd .5.7 Eszköz (Device) .

Saját fiók (My Account) Megnyitja a Saját fiókot (My Account).
További információkért, lásd 5.8 Saját fiók (My Account) , oldal 51.

5.1 Aktiválás
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5.1.1 Aktiválási módszer

5.1.1.1 Hogyan módosíthatom az aktiválási módszert a TD Control használatával
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg az Aktiválás (Activation) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
6. Keresse meg az Aktiválási módszer (Activation Method) részen.
7. Válassza ki az alábbi rádiógombok egyikét:

● Tekintet (Gaze) — Control vezérlés kizárólag a szeme használatával
● Tekintet és Kapcsoló (Gaze & Switch) — Control vezérlés a szeme és egy kapcsoló együttes használatával

Ennek a beállításnak a bekapcsolásához kapcsolóra van szükség.

8. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

9. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.1.2 Sebesség

5.1.2.1 Hogyan választhatom ki a követő Rögzítési időt (Fixation Time) a TD Control használatával
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg az Aktiválás (Activation) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
6. Lépjen a Sebesség (Speed) pontba.
7. Válassza ki a Rögzítési idő (Fixation Time) rádiógombot az alábbi értékek egyikéhez:

● Lassú (Slow) (alapértelmezett)
● Közepes
● Gyors

8. Ha szükséges, finomítsa az időt a és gombokkal.

9. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

10. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.
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5.1.2.2 Hogyan módosíthatom/állíthatom be a gombok Várakozási idejét (Dwell Time) a TD Control
használatával?

A várakozási idő az az idő, amelynek el kell telnie a felhasználónak az Interakció és a képernyőn kívüli menük műveleti
elemeire tekintése során, hogy aktiválja a kiválasztott műveletet.

Ez a beállítás csak a gombok várakozási idejére vonatkozik. A billentyűzetnek is van várakozási idő beállítása.
További információkért, lásd 5.3.2.1 Hogyan módosíthatom/állíthatom be a Billentyűzet Várakozási idejét (Dwell
Time) a TD Control használatával?.

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg az Aktiválás (Activation) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
6. Lépjen a Sebesség (Speed) pontba.
7. Válassza ki a Várakozási idő (Dwell Time) rádiógombot az alábbi értékek egyikéhez:

● Lassú (Slow) (alapértelmezett)
● Közepes
● Gyors

8. Ha szükséges, finomítsa az időt a és gombokkal.

9. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

10. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.1.3 Követés

5.1.3.1 Hogyan módosíthatom/állíthatom be a Követés Átlátszóságát (Opacity) a TD Control
használatával?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg az Aktiválás (Activation) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.

6. Válassza a Következő oldal (Next page) gombot a következő beállítási oldalra lépéshez.
7. Lépjen a Követés (Trace) pontba.
8. Válassza ki a Átlátszóság (Opacity) rádiógombot az alábbi értékek egyikéhez:

● Világos (Light) (alapértelmezett)
● Közepes
● Sötét

9. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.
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10. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.1.4 Cél igazítása

5.1.4.1 Hogyan választhatom ki, hogy a cél igazítása hogyan működik a TD Control használatakor?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg az Aktiválás (Activation) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.

6. Válassza a Következő oldal (Next page) gombot a következő beállítási oldalra lépéshez.
7. Lépjen a Cél igazítása (Adjust Target) pontba.
8. Válassza ki a Cél igazítása (Adjust Target) rádiógombot az alábbi értékek egyikéhez:

● Ki (Off) (alapértelmezett) — Válassza ki manuálisan a Cél igazítása műveletet a Interaction Menu pontban, ha
a célt igazítani kívánja.

● Az automatikus vezérlés beállítja a célt az Ön számára. A rendszer idővel tanul és alkalmazkodik a
felhasználóhoz.

● Manuálisan - A Cél igazítása automatikusan történik rögzítéskor, hogy a felhasználó kiválassza a célpontot
mielőtt a Interaction Menu megnyítja a kívánt műveletet.

a kevésbé pontos tekintetű felhasználók számára előnyös lehet a cél kézi beállítása.

9. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

10. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.1.4.2 Hogyan választhatom ki a Zoom ablak viselkedését a Kattintás és húzás (Click & Drag) esetén a
TD Control használatával?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg az Aktiválás (Activation) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.

6. Válassza a Következő oldal (Next page) gombot a következő beállítási oldalra lépéshez.
7. Lépjen a Cél igazítása (Adjust Target) pontba.
8. Válassza ki a Kattintás és húzás (Click & Drag) rádiógombot, hogy be/ki kapcsolja a Zoom ablakot a végső

lépésben, a Kattintás és húzás (Click & Drag) végrehajtásakor.

9. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.
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10. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.2 Kalibrálást

5.2.1 Hogy működik a Kalibrálási folyamat a TD Control használatakor?
A kalibrálási folyamat a következőképpen működik:

A tesztkalibrálás megjelenik a kalibrálás megkezdésekor, legyen az gyors kalibrálás vagy normál kalibrálás. Ez az oldal
lehetőséget kínál arra, hogy felmérje a kalibrálás minőségét.

A tesztkalibrációs képernyőn körök láthatók, amelyek közepén egy kis pont található. A narancssárga pont azt mutatja,
hogy a felhasználó hova néz. Ha a tekintetét az egyik pontra rögzíti megmutatja, hogy a szemkövető hol regisztrálja a
rögzülést abban a pontban, és milyen kicsi vagy nagy az eltolás.

Ha a narancssárga kör a pontozott fehér körön belül van, akkor a kalibrálás elég jó a TD Control használathoz.
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A Kalibrálás gomb kiválasztásakor megjelenik az első kalibrációs képernyő. Ez egy fekete képernyő, és a képernyő
közepén egyetlen narancssárga pont található, fekete központtal.

Semmi sem történik, amíg a felhasználó nem rögzíti a tekintetét a pontra, ekkor a szemkövető regisztrálja a tekintet
rögzítését, majd a pont egyszer villog, és eltűnik.

Amíg a pont a képernyőn marad, a szemkövető nem regisztrálta az adott pozícióra vonatkozó tekintetadatokat.

Egy új képernyő jelenik meg. Ez egy fekete képernyő, és a négy sarokban egy-egy narancssárga pont látható fekete
központtal.

Semmi sem történik, amíg a felhasználó nem rögzíti a tekintetét az egyik pontra, ekkor a szemkövető regisztrálja a tekintet
rögzítését, majd a pont egyszer villog, és eltűnik.

Amíg a pont a képernyőn marad, a szemkövető nem regisztrálta az adott pozícióra vonatkozó tekintetadatokat.

Amikor a felhasználó a képernyőn lévő összes pontra szegezte tekintetét, és az összes pont eltűnt, a kalibrálási folyamat
befejeződik, és a tesztkalibrációs képernyő ismét megjelenik.

Próbálja ki a kalibrálást különböző célpontokra tekintve a képernyőn. Zárja be a tesztkalibrációs képernyőt, vagy indítson
új kalibrálást, ha szükséges.

5.2.2 Hogyan választhatom ki, hogy melyik szemet követi a TD Control?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.
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2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg a Kalibrálás (Calibration) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
6. Lépjen a Kalibrálás (Calibration) pontba.
7. Válassza ki a Szemkövetés (Track Eyes) rádiógombot a következő módok egyikével, hogy a szemkövető

követhesse a felhasználó szemét:
● Mindkettő (Both) (alapértelmezett)
● Bal (Left)
● Jobb (Right)

8. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

9. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.2.3 Hogyan ellenőrizhetem a Felhasználó pozícióját a Követési Állapot (Track
Status segítségével a TD Control használatakor?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg a Kalibrálás (Calibration) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
6. Ellenőrizze a felhasználó helyzetét ellenőrizve a Követési állapot (Track Status) négyzetet.

További információkért, lásd 3.5 Követési állapot négyzet

7. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

8. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.2.4 Hogyan Kalibrálhatok (Calibrate) egy felhasználót a TD Control használatával?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg a Kalibrálás (Calibration) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
6. Ellenőrizze a felhasználó helyzetét ellenőrizve a Követési állapot (Track Status) négyzet.

További információkért, lásd 3.5 Követési állapot négyzet

7. Válassza ki a Tesztelés és kalibrálás (Test & Calibrate) gombot.
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Megnyílik a Kalibrálás ellenőrzése oldal.

8. Válassza ki a Kalibrálás (Calibrate) gombot.
9. Tekintsen egyenként a narancssárga pontokra, amelyek megjelennek a képernyőn, amíg el nem tűnnek.
10. Próbálja ki az új kalibrálást.
11. Ismételje meg a 7–9. lépéseket, amíg elégedett nem lesz.
12. Válassza a Bezárás gombot.

5.2.5 Hogyan módosíthatom a szemkövető kijelző beállításait a TD Control
használatával?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg a Kalibrálás (Calibration) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
6. Válassza ki a Kijelző beállítása (Display Setup) gombot.

Ez a gomb nem engedélyezi a Tekintet funkciót, és érintéssel vagy egérrel kell kiválasztani.

7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
8. Válassza ki a Done (Kész) gombot

9. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

10. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.
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5.3 Billentyűzetet

Nyelv

A kiválasztott nyelvű billentyűzet elrendezés jelenik meg. Válassza aMódosítás gombot a billentyűzet egyéb nyelven
történő elrendezésére való módosításhoz Több különböző nyelven áll billentyűzet elrendezés rendelkezése.

5.3.1 Aktiválási módszer

5.3.1.1 Hogyan módosíthatom az aktiválási módszert a TD Control használatával?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg a Billentyűzet (Keyboard) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
6. Keresse meg az Aktiválási módszer (Activation Method) részen.
7. Válassza ki az alábbi rádiógombok egyikét:

● Tekintet (Gaze) — Vezérlés kizárólag a szeme használatával
● Tekintet és Kapcsoló (Gaze & Switch) — Control vezérlés a szeme és egy kapcsoló együttes használatával

Ennek a beállításnak a bekapcsolásához kapcsolóra van szükség.

8. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

9. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.3.2 Gombok

5.3.2.1 Hogyan módosíthatom/állíthatom be a Billentyűzet Várakozási idejét (Dwell Time) a TD Control
használatával?

Ez a beállítás csak a billentyűzet várakozási idejére vonatkozik. A gomboknak is van várakozási idő beállítása.
További információkért, lásd 5.1.2.2 Hogyan módosíthatom/állíthatom be a gombok Várakozási idejét (Dwell
Time) a TD Control használatával?.
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1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg a Billentyűzet (Keyboard) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
6. Lépjen a Gombok (Buttons) pontba.
7. Válassza ki a rádiógombot a következő esetén Várakozási idő (Dwell Times) (ms):

● Lassú (Slow) (alapértelmezett)
● Közepes
● Gyors

8. Ha szükséges, finomítsa az időt a és gombokkal.

9. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

10. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.3.2.2 Hogyan választhatom ki az Adaptív várakozási sebesség (Adaptive Dwell Speed) viselkedését
a TD Control használatával?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg a Billentyűzet (Keyboard) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
6. Lépjen a Gombok (Buttons) pontba.
7. Válassza az Adaptív várakozási sebesség (Adaptive Dwell Speed) rádiógombját, hogy ki/be kapcsolja az Adaptív

várakozási sebességet.

8. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

9. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.3.3 Előrejelzés (Prediction)

5.3.3.1 Hogyan választhatom ki az Előrejelzések (Predictions) viselkedését a TD Control használatával?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.
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4. Keresse meg a Billentyűzet (Keyboard) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.

6. Válassza a Következő oldal (Next page) gombot a következő beállítási oldalra lépéshez.
7. Lépjen az Előrejelzések (Predictions) pontba.
8. Válassza a Előrejelzés (Prediction) rádiógombot, hogy ki/be kapcsolja az előrejelzéseket.

9. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

10. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.3.3.2 Hogyan módosíthatom/állíthatom be az Előrejelzések várakozási idejét (Predictions Dwell
Time) a TD Control használatával?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg a Billentyűzet (Keyboard) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.

6. Válassza a Következő oldal (Next page) gombot a következő beállítási oldalra lépéshez.
7. Lépjen az Előrejelzések (Predictions) pontba.
8. Válassza ki a rádiógombot a következő esetén Előrejelzések várakozási ideje (Predictions Dwell Times) (ms):

● Lassú (Slow) (alapértelmezett)
● Közepes
● Gyors

9. Ha szükséges, finomítsa az időt a és gombokkal.

10. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a Billentyűzet beállítások (Keyboard Settings) menübe.

11. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.3.4 Általános

5.3.4.1 Hogyan módosíthatom/állíthatom be a billentyűzet nyelvét a TD Control használatával?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg a Billentyűzet (Keyboard) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
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6. Válassza a Következő oldal (Next page) gombot a következő beállítási oldalra lépéshez.
7. Lépjen az Általános (General) pontba a Nyelv (Language) alatt.

Az aktív nyelv a Nyelvek címsor alatt jelenik meg.

8. Válassza ki a Módosít (Change) gombot.
9. Ellenőrizze, hogy a Telepített (Installed) gomb ki van választva.
10. Válassza ki a kívánt nyelvet.

11. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a Billentyűzet beállítások (Keyboard Settings) menübe.

12. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

13. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.3.4.2 Hogyan tölthetek le új billentyűzet nyelvet a TD Control használatával?

A folytatás előtt győződjön meg arról, hogy készüléke csatlakoztatva van az internethez.

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Keresse meg a Billentyűzet (Keyboard) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.

6. Válassza a Következő oldal (Next page) gombot a következő beállítási oldalra lépéshez.
7. Lépjen az Általános (General) pontba a Nyelv (Language) alatt.

Az aktív nyelv a Nyelvek címsor alatt jelenik meg.

8. Válassza ki a Módosít (Change) gombot.
9. Válassza ki a Letöltés (Download) gombot.

10. Válassza a Letöltés (Download) ikont a kívánt nyelvhez.
11. Válassza a Telepít (Install) gombot a kiválasztott nyelv letöltéséhez.

12. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a Billentyűzet beállítások (Keyboard Settings) menübe.

13. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

14. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.3.4.3 Hogyan választhatom ki a gépelés hangvisszajelzés viselkedését a TD Control használatakor?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.
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4. Keresse meg a Billentyűzet (Keyboard) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
5. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.

6. Válassza a Következő oldal (Next page) gombot a következő beállítási oldalra lépéshez.
7. Lépjen az Általános (General) pontba.
8. Válassza a Gépelési hang visszajelzés (Type Sound Feedback) rádiógombját, hogy ki/be kapcsolja a gépelési

hang visszajelzést.

9. Válassza a Következő oldal (Next page) gombot a következő beállítási oldalra lépéshez.

10. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.4 Üzemmód (Mode)

5.4.1 Folyamatos mód (Continuous Mode)

5.4.1.1 Hogyan választhatom ki, hogy melyik típusú folyamatos üzemmódot használom a TD Control
esetén?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Válassza a Következő képernyő (Next Screen) gombot a jobb oldalon.

5. Keresse meg az Üzemmód (Mode) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
6. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
7. Lépjen a Folyamatos mód (Continuous Mode) pontba.
8. Válassza ki az Üzemmód (Mode) rádiógombok egyikét:

● Speciális
● Egyszerűsített

További információkért, lásd 3.3.1.1 Folyamatos mód háttérmenü, oldal 12.
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9. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a Billentyűzet beállítások (Keyboard Settings) menübe.

10. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.4.1.2 Hogyan kapcsolhatom be/ki a folyamatos üzemmód indítást a TD Control használatával?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Válassza a Következő képernyő (Next Screen) gombot a jobb oldalon.

5. Keresse meg az Üzemmód (Mode) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
6. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
7. Lépjen a Folyamatos mód (Continuous Mode) pontba.
8. Válassza az Indítás (Startup) rádiógombot, a Control folyamatos módban indításának be/ki kapcsolásához.

9. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a Billentyűzet beállítások (Keyboard Settings) menübe.

10. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.5 Általános

5.5.1 Hogyan választhatom ki az Alkalmazás nyelve (Application Language)
viselkedését a TD Control esetén?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.
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4. Válassza a Következő képernyő (Next Screen) gombot a jobb oldalon.

5. Keresse meg az Általános (General) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
6. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
7. Lépjen az Alkalmazás nyelve (Application Language) pontba.

Az aktív nyelv Nyelvek címsor alatt jelenik meg.

8. Válassza ki a Módosít (Change) gombot.
9. Válassza ki a kívánt nyelvet.

10. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen az Általános beállítások (General Settings) menübe.

11. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

12. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.5.2 Hogyan állíthatom be a Naplók gyűjtését (Collect Logs) az TD Control esetén?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Válassza a Következő képernyő (Next Screen) gombot a jobb oldalon.

5. Keresse meg az Általános (General) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
6. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
7. Lépjen az Naplók gyűjtése (Collect Logs) pontba.
8. Válassza a Napló (Log) gombot.
9. Válassza ki a Yes (Igen) gombot

Naplók lesznek létrehozva az asztalon.

10. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

11. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.5.3 Hogyan állíthatom be az Automatikus indítást (Auto Launch) az TD Control
esetén?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Válassza a Következő képernyő (Next Screen) gombot a jobb oldalon.
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5. Keresse meg az Általános (General) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
6. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.
7. Lépjen az Automatikus indítás (Auto Launch) pontba.
8. Állítsa az Automatikus indítás kapcsolót Be állásba, hogy az eszközön a Windows® elindulásakor automatikusan

elinduljon a TD Control.

9. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

10. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.6 Testreszabás (Customization)

5.6.1 Hogyan távolíthatok el egy műveletet az Interakciós menüből a TD Control
esetén?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Válassza a Következő képernyő (Next Screen) gombot a jobb oldalon.

5. Keresse meg a Testreszabás (Customization) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
6. Válassza az Megnyitás (Open) gombot.

7. Válassza a gombot az eltávolítani kívánt művelethez.
8. Válassza az Eltávolítás (Remove) gombot.
9. Ismételje meg a 7-8. lépéseket, amíg elégedett nem lesz.

10. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

11. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.
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5.6.2 Hogyan adhatok hozzá egy műveletet az Interakciós menüben a TD Control
használatával?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Válassza a Következő képernyő (Next Screen) gombot a jobb oldalon.

5. Keresse meg a Testreszabás (Customization) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
6. Válassza az Megnyitás gombot.

7. Válassza a Hozzáadás (Add) gombot a kívánt helyen.
8. Válassza ki a végrehajtandó műveletet
9. Válassza a Hozzáad (Add) gombot.

10. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a Billentyűzet eállítások (Keyboard Settings) menübe.

11. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.7 Eszköz (Device)
Ez a funkció csak az I-Series I-13 és I-16 típusain érhető el.

5.7.1 I-Series adaptív gombok

5.7.1.1 Hogyan állíthatom be/módosíthatom az I-Series háromszög gombjának működését a TD Control
használatakor?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.
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3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Válassza a Következő képernyő (Next Screen) gombot a jobb oldalon.

5. Válassza a Következő képernyő (Next Screen) gombot a jobb oldalon.

6. Keresse meg az Eszköz (Device) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
7. Válassza az Megnyitás gombot.
8. Válassza a Módosítás (Change) gombot, a Háromszög gomb szakaszhoz
9. Válassza ki a rádiógombot a következő funkció esetén:

● Követési Állapot (Track Status)
● Kalibrálás
● Switcher
● Billentyűzet
● Nincs (Default)

10. Válassza ki az OK gombot.

11. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a Billentyűzet beállítások (Keyboard Settings) menübe.

12. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.7.1.2 Hogyan állíthatom be/módosíthatom az I-Series négyszög gombjának működését a TD Control
használatakor?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Válassza a Következő képernyő (Next Screen) gombot a jobb oldalon.

5. Válassza a Következő képernyő (Next Screen) gombot a jobb oldalon.

6. Keresse meg az Eszköz (Device) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
7. Válassza az Megnyitás gombot.
8. Válassza a Módosítás (Change) gombot, a Háromszög gomb szakaszhoz
9. Válassza ki a rádiógombot a következő funkció esetén:

● Követési Állapot (Track Status)
● Kalibrálhatok
● a Switchert
● Billentyűzetet
● Nincs (Default)

10. Válassza ki az OK gombot.

11. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen az Általános beállítások (General Settings) menübe.

12. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.
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5.7.1.3 Hogyan kapcsolhatom be/ki a hangerő-szabályozó gombokat az I-Series esetén a TD Control
használatakor?

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Válassza a Következő képernyő (Next Screen) gombot a jobb oldalon.

5. Válassza a Következő képernyő (Next Screen) gombot a jobb oldalon.

6. Keresse meg az Eszköz (Device) ikont a megfelelő beállítási kártya megtalálásához.
7. Válassza az Megnyitás gombot.
8. Válassza a Hangerő gomb (Volume buttons) rádiógombját, hogy ki/be kapcsolja a hangerőgombokat

9. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

10. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.

5.8 Saját fiók (My Account)
Az ingyenes myTobiiDynavox.com fiókja számos előnnyel rendelkezik, többek között felhőalapú tárolóval az előrejelzések
mentéséhez és több eszköz közötti szinkronizálási beállításokkal.

5.8.1 Hogyan hozhatok létre fiókot a Saját fiókomban a TD Control használatával?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Válassza a Saját fiók (My Account) gombot.
5. Válassza a Fiók létrehozása (Create Account) gombot.

6. Töltse ki az összes mezőt a Szerkesztés (Edit) gombot használva minden értékhez.
7. Válassza a rádiógombot, hogy elfogadja a Feltételeket és kikötéseket.

Válassza a Feltételek és kikötések gombot, hogy elolvassa a feltételeket és kikötéseket.

8. Válassza a Létrehozás (Create ) gombot.
Egy ellenőrző e-mailt küldünk az e-mail címére.

9. Ellenőrizze e-mail üzeneteit.
10. Nyissa meg az E-mail cím megerősítése üzenetet, amelyet a Tobii Dynavox küldött.
11. Válassza az e-mail üzenetben található e-mail megerősítés gombot az e-mail cím ellenőrzéséhez.
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5.8.2 Hogyan jelentkezhetek be a fiókomba a TD Control használatával?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A háttérmenü a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki az (Dashboard) ikont a Dashboard megnyitásához.

3. Válassza ki az Beállítások (Settings) műveletet a TD Control Beállítások (Settings) megnyitásához.

4. Válassza a Saját fiók (My Account) gombot.

5. Válassza a Szerkesztés (Edit) gombot az e-mail címmel kapcsolatban.
6. Írja be az e-mail címet.

7. Válassza a Szerkesztés (Edit) gombot a jelszóval kapcsolatban.
8. Írja be a jelszót.
9. Válassza a Bejelentkezés (Log In) gombot.

10. Válassza a Vissza (Back) gombot, hogy visszatérjen a TD Control Beállítások (Settings) menübe.

11. Válassza a Bezárás (Close) gombot, hogy kilépjen a TD Control Beállítások (Settings) menüből.
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6 a Switchert
A Switcher egy támogatóalkalmazás, amely lehetővé teszi a telepített eszközök, Tobii Dynavox alkalmazások és az
ablakok közötti egyszerű váltogatást.

6.1 Hogyan érhetem el a Switchert a TD Control használatával?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A Switcher alkalmazás a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki a Switcher elemet
Megnyílik a Switcher.

6.2 Hogyan válthatok egy alkalmazásra a Switcherben
Ha nem Tobii Dynavox alkalmazást kíván hozzáadni, folytatás előtt ne feledje el elindítani az adott alkalmazást.

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A Switcher alkalmazás a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki a Switcher elemet
3. Válassza ki a kívánt alkalmazást.
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4. Válassza a Kész (Done) gombot a bal felső sarokban.

5. Válassza a Bezárás (Close) gombot.

6.3 Hogyan adhatok hozzá egy alkalmazást a Switcherhez?
Ha nem Tobii Dynavox alkalmazást kíván hozzáadni, folytatás előtt ne feledje el elindítani az adott alkalmazást.

1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.
A Switcher alkalmazás a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki a Switcher elemet

3. Válassza a Szerkesztés (Edit) gombot a bal felső sarokban.

4. Válassza a Hozzáadás (Add) gombot a kívánt helyen.
5. Válassza a helyes lapot:

● Tobii Dynavox
● Alkalmazás futtatása

6. Válassza ki a kívánt alkalmazást.

7. Válassza a Kész (Done) gombot a bal felső sarokban.

8. Válassza a Bezárás (Close) gombot.

6.4 Hogyan távolíthatok el egy alkalmazást a Switcherből?
1. Rögzítse tekintetét a képernyő alá, a szemkövető közepére vagy a szemkövető területére.

A Switcher alkalmazás a képernyő alsó középső részén válik láthatóvá.

2. Válassza ki a Switcher elemet

3. Válassza a Szerkesztés (Edit) gombot a bal felső sarokban.

4. Válassza az Eltávolítás (Remove) gombot a kívánt helyen.
5. Válassza az Eltávolítás (Remove) gombot a megerősítéshez.

6. Válassza a Kész (Done) gombot a bal felső sarokban.

7. Válassza a Bezárás (Close) gombot.
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Támogatás Tobii Dynavox készülékéhez

Online segítségnyújtás igénybevétele
Lásd a termékspecifikus Támogatás oldalt Tobii Dynavox készülékét illetően. Naprakész információt szolgáltat a termékkel kapcsolatos ötletek és fortélyok tekintetében. Támogatási
oldalaink online a következő címeken találhatóak: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kapcsolatfelvétel Megoldásokért felelős képviselőjével, illetve viszonteladójával
Kérdéseivel és problémáival terméke kapcsán forduljon a Tobii Dynavox Megoldásokért felelős képviselőjéhez, illetve viszonteladóhoz segítségnyújtásért. Ők ismerik legjobban
készüléke személyre szabott konfigurációját és segíthetnek legjobban önnek ötletekkel és a termékre vonatkozó képzéssel. A kapcsolati adatok eléréséhez látogasson el a www.
TobiiDynavox.com/contact oldalra

Szerzői jog ©Tobii Dynavox AB. Nem minden termék és szolgáltatás kapható minden helyi piacon. A specifikációk előzetes értesítés nélküli módosítások tárgyát képezik. Minden kereskedelmi védjegy tulajdonosának tulajdonát képezi.
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