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1 Um TD Control
1.1 Ætluð notkun
Tobii Dynavox augnstýring hefur hjálpað þúsundum einstaklinga með tjáskipta- og hreyfanleikaáskoranir að hafa bætt
tjáskipti og lifa sjálfstæðara lífi. En hvað með alla þá sem vilja ná næsta áfanga og nýta allt sem tölvan þeirra hefur upp á
að bjóða? TD Control er nýr gagnvirkur máti til að stýra tölvunni þinni með augnstýringu og býður upp á notendaupplifun
með aukinni hugsýni sem veitir sjálfstæði. Augnstýringartækni hefur verið til í fjölda ára en það sem gerir að TD Control
skarar framúr er að það veitir ekki einungis möguleika á að stjórna tölvu með augunum, heldur tekur það einnig til greina
hugsýni og rökleiðslu þína í þeirri stjórnun. Þessi nýstárlega aðferð, sem kölluð er „Gagnvirkni fyrst“, auðveldar þér að nota
tölvuna þína á þægilegan hátt og á eigin hraða, en leyfir þér einnig að nota uppáhalds hugbúnað þinn fyrir m.a. vafra,
tölvupóst og tölvuleiki.

Gagnvirkni fyrst auðveldar notendum að velja hlut sem þau vilja nota gagnvirkt áður en þau ákveða hvernig þau vilja nota
hann. Þetta hefur í för með sér eðlilegri og gagnvirkari notkun og hjálpar við að fækka mistökum.

Fáðu fulla stjórn á tölvunni þinni með augunum þínum. Þú getur líkt eftir hverskonar músa-aðgerðum, renni-aðgerðum og
slegið inn texta með hugbúnaðinum okkar. Við höfum einnig bætt við snjall-flýtileiðum til að gera það enn auðveldara að fá
aðgang að öllum hlutum Windows!

1.2 Kerfiskröfur
Hlutar Kröfur
Tölva og örgjörvi i5-4200U @ 1.60 GHz (4G i5 tveggja kjarna / 4 þráða)

Minni (RAM) 8 gígabæti (GB) RAM (að lágmarki).

Harður diskur 500 megabæti (MB) tiltæk.

Stjórnkerfi Windows 10

.NET útgáfa 4.7.2

Augnstýring Tobii Dynavox I-línan I-13 & I-16 og Tobii Dynavox PCEye
5

Frekari kröfur Mælt er með internettenginu til þess að fá uppfærslur.
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2 Ræstu fyrst
Þegar TD Control er ræst í fyrsta skipti er notandinn leiddur um borð. Borðgangan felur í sér þrjú skref:

1. Lokkunarskjárinn.
2. Velkomandasíðan.
3. Rakningarstöðusíðan (notuð til að sjá hvernig notandi er staðsettur fyrir framan augnstýringuna). (Frekari

upplýsingar eru að finna á 3.5 Rakningarstöðukassinn, síða 18).
4. Kvörðunarsíðan (frekari upplýsingar eru að finna á 5.2 Kvörðun ).
5. Þjónustuskilmálasíðan
6. Flýtileiðarvísissíðan

Þegar þú velur (Fela leiðsögn) hnappinn í flýtileiðarvísinum munu birtast skilaboð á lægri hluta skjásins fyrir miðju
með notendaupplýsingum um aðgang að Dashboard.
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Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

Sprettiglugginn sprettur upp þangað til notandinn velur (Dashboard) táknmyndina.

Fyrsta skipti sem notandinn velur (Dashboard) táknmyndina, birtist flýtileiðarvísinn fyrir Dashboard.

Veljið (Fela leiðarvísi) hnappinn í flýtileiðarvísinum til þess að fara úr flýtileiðarvísinum.
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3 Yfirlit yfir TD Control
3.1 Trace
Rakningin fylgir augnaráði notandans. Rakningin er meira óskýr þangað til notandinn festir augnaráðið, þá verður hún
gegnheil og virknihvatinn birtist. Virknihvatinn beinist alltaf að miðju skjásins, þar sem Interaction Menu verður staðsettur.
Flöturinn milli minni og stærri hringjanna læsist á þeirri stöðu skjásins sem rakningin er staðsett þegar notandinn festir
augnaráðið, og mun sýna skyndimynd af fletinum inni í rakningunni í markfleti rakningarinnar. Þegar notandinn hættir mun
rakningin sleppa skyndimyndinni og rakningin fer aftur í óvirka stöðu. Rakningin virkar á öllum gerðum bakgrunna.

Skýringarmynd 3.1 Virk rakning

Tafla 3.1 Rakningin

Tákn Aðgerð Lýsing

Rakningin Rakningin er endurgjöf notandans um hvar augnaráð notandans er á skjánum.
Rakningin mun færast til á skjánum þegar það fylgir augnaráði notandans. Þegar
notandinn festir augnaráðið á skjánum í ákveðinn tíma mun virknihvatinn birtast.

Virknihvatinn Opnar Interaction Menu. Frekari upplýsingar eru að finna í 3.2 Interaction Menu, síða
10.

Dashboard Opnar Dashboard. Frekari upplýsingar eru að finna í 3.4 Dashboard, síða 16.
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3.2 Interaction Menu

Stóri hringurinn, með þráðkrossinum fyrir miðju, í miðjum Interaction Menu, er að-þysjuð skyndimynd af markfletinum.
Þráðkrossinn er hægt að fínstilla til að miða nákvæmlega að ákveðnum punkti innan markflatarins. Í Tafla 3.2 Interaction
Menu, síða 10, eru allar tiltækar aðgerðir í Interaction Menu útskýrðar.

Tafla 3.2 Interaction Menu

Tákn Aðgerð Lýsing

Skruna Aðgerð sem, ef framkvæmd á skrunanlegum glugga, virkjar augnaráðs-stjórnaða leið til
að skruna á síðunni.

● Horfðu á skrunanlega flötinn og haltu augnaráðinu stöðugu.
Interaction Menu mun opnast.

● Veldu skrunaðgerð.
● Líttu upp fyrir skrunakkerið til að skruna upp.
● Líttu niður fyrir skrunaakkerið til að skruna niður.
● Líttu til vinstri við skrunaakkerið til að skruna til vinstri.
● Líttu til hægri við skrunaakkerið til að skruna til hægri.
● Líttu á Hætta hnappinn sem er staðsettur á hægri hönd til að hætta skrunaðgerð.

Notaðu augnaráðsskrunaverkefnið (Gaze Scroll Task) til að skruna lóðrétt í
Modern UI öppum og Modern UI upphafsskjá Windows.

Því lengra frá skrunakkerinu sem horft er, því hraðar skrunar það.

Frekari upplýsingar eru að finna á 4.1.2 Hvernig nota ég Skruna í TD Control?, síða
19.

Hægri smellur Aðgerð sem framkvæmir einn hægri smell.

Frekari upplýsingar eru að finna á 4.1.3 Hvernig framkvæmi ég hægri smell í TD
Control?, síða 20.

Smella og draga Aðgerð til að færa hluti eða velja fleti.

● Horfðu á hlutinn sem þú villt færa.
● Veldu Smella og halda aðgerðina.
● Horfðu á sleppistað hlutarins.
● Veldu sleppitáknmyndina sem birtist á skjánum þegar þú heldur augnaráðinu þínu

á sleppistaðnum.
Frekari upplýsingar eru að finna á 4.1.4 Hvernig nota ég Smella og draga í TD
Control?, síða 21.
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Tákn Aðgerð Lýsing

Lyklaborð Aðgerð opnar augnaráðsvirkjað lyklaborð á skjánum fyrir innslátt með augnaráði. Þessi
aðgerð leggur einnig áherslu á flötinn sem notendur nota aðgerðina - sem þýðir að hún
gerir vinstri smell og opnar síðan lyklaborðið.
Frekari upplýsingar eru að finna í 4.1.5 Hvernig virkja ég lyklaborð í TD Control?, síða
22.

Stilla markgildi Aðgerð til að fínstilla markgildi gagnvirkni á skjánum.

● Horfðu á staðinn sem þú villt nota aðgerð sem opnar Interaction Menu.
● Horfðu á Stilla markgildi aðgerðina
● Fínstilltu markflötinn með því að færa þráðkrossinn í markglugganum með

augnaráði þínu og þannig staðsetja nákvæman punkt að þínu vali.
● Veldu aðgerðina sem þú villt nota.
Frekari upplýsingar eru að finna í 4.1.6 Hvernig nota ég Stilla markgildi í TD Control?,
síða 25

Tvísmellur Aðgerð sem framkvæmir tvöfaldan vinstri smell.

Frekari upplýsingar eru að finna í 4.1.7 Hvernig nota ég tvísmella í TD Control?, síða
25

Vinstri smellur Aðgerð sem framkvæmir einn vinstri smell, eða fyrir snertiskjái, pikkar einu sinni með
fingri.
Frekari upplýsingar eru að finna í 4.1.8 Hvernig nota ég vinstri smell í TD Control?,
síða 25

Hjálp Aðgerð sem opnar hjálparsíðu.

Hætta við Aðgerð sem hættir við Interaction Menu.

Tafla 3.3 Breytingalyklar

Tákn Aðgerð Lýsing

Shift-lykill Aðgerð sem víxlar Shift lyklaborðslyklinum á milli Slökkt/Kveikt.

Ctrl Aðgerð sem víxlar Ctrl lyklaborðslyklinum á milli Slökkt/Kveikt.

Alt Aðgerð sem víxlar Alt lyklaborðslyklinum á milli Slökkt/Kveikt.

3.3 Flettivalmyndir í TD Control
Margvíslegar flettivalmyndir eru í boði á ólíkum stigum TD Control. Það sem þær eiga sameiginlegt er að allar
flettivalmyndirnar eru byggðar á samhengi.
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3.3.1 Flettivalmyndin
Ein flettivalmynd er í stjórnstöðinni, og hún er kölluð, og vísað er til hennar sem flettivalmyndin. Hinar flettivalmyndirnar
bera eigin nöfn.

Tafla 3.4 Flettivalmyndin

Tákn Aðgerð Lýsing

Skiptari Aðgerð sem opnar Switcher. Frekari upplýsingar eru að finna í 6 Switcher, síða 54

Dashboard Aðgerð sem opnarDashboard. Frekari upplýsingar eru að finna á 3.4 Dashboard, síða 16.

Gera hlé Aðgerð sem gerir hlé á gagnvirkni þangað til augnaráðshnappurinn Halda áfram er valinn.

Stöðug stilling Aðgerð sem opnar stöðuga stillingu flettivalmyndar. Frekari upplýsingar eru að finna í
3.3.1.1 Stöðug stilling flettivalmyndar, síða 12

3.3.1.1 Stöðug stilling flettivalmyndar
Tvær (2) tegundir stöðugrar stillingar eru í TD Control.

● Einfölduð
● Ítarleg

Frekari upplýsingar um stöðugar stillingar eru að finna í 5.4.1 Stöðug stilling, síða 46
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3.3.1.1.1 Einfölduð stöðug stilling flettivalmyndar

Tafla 3.5 Einfölduð stöðug stilling flettivalmyndar

Tákn Aðgerð Lýsing

Hjálp Aðgerð sem opnar hjálparsíðu.

Sýna rakningu Aðgerð sem sýnir/felur rakninguna á skjánum.

Vinstri smellur Aðgerð sem framkvæmir einn vinstri smell með hverju föstu augnaráði. Frekari upplýsingar
eru að finna með vinstri smelli í Tafla 3.2 Interaction Menu, síða 10

Gera hlé Aðgerð sem gerir hlé á gagnvirkni þangað til augnaráðshnappurinn Halda áfram er valinn.
Frekari upplýsingar eru að finna á 4.2.3 Gera hlé í TD Control.

Hætta við Aðgerð sem hættir stöðugri stillingu.
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3.3.1.1.2 Flettivalmynd ítarlegrar stöðugrar stillingar

Tafla 3.6 Flettivalmynd ítarlegrar stöðugrar stillingar

Tákn Aðgerð Lýsing

Hjálp Aðgerð sem opnar hjálparsíðu.

Stilla mark Aðgerð sem framkvæmir eiginleikann stilling markgildis sjálfkrafa fyrir hvert val. Frekari
upplýsingar eru að finna í 4.1.6 Hvernig nota ég Stilla markgildi í TD Control?, síða 25

Vinstri smellur Aðgerð sem framkvæmir einn vinstri smell með hverju föstu augnaráði. Frekari upplýsingar
eru að finna í 4.1.8 Hvernig nota ég vinstri smell í TD Control?, síða 25.

Smella og
halda

Aðgerð sem framkvæmir Smella og halda eiginleikann með hverju vali. Frekari upplýsingar
eru að finna í 4.1.4 Hvernig nota ég Smella og draga í TD Control?, síða 21.

Halda niðri og
draga

Aðgerð sem framkvæmir Halda niðri og draga með hverju vali þangað til notandinn velur
að hætta að nota það. Sérstaklega gagnlegt fyrir teikningar í hugbúnaði eins og Photoshop
eða Paint.

● Horfðu á þann flöt á skjánum sem þú villt að byrjunarpunktur fyrir Halda niðri og draga
eigi að vera.

● Gerðu eiginleikann virkan.
● Færðu augnaráðið að staðsetningunni á skjánum.

Augnaráðið verður rakið.

● Horfðu á sleppistað hlutarins.
● Veldu sleppitáknmyndina sem birtist á skjánum þegar þú heldur augnaráðinu þínu á

sleppistaðnum.

Hætta við Aðgerð sem hættir stöðugri stillingu.

3.3.2 Flettivalmynd lyklaborðsins
Flettivalmynd lyklaborðsins birtist á skjánum þegar aðgerðir lyklaborðsins eða minnisbókarinnar sjást á skjánum.

Skýringarmynd 3.2 Dashboard.
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Tafla 3.7 Flettivalmynd lyklaborðsins

Tákn Aðgerð Lýsing

Hjálp Aðgerð sem opnar hjálparsíðu.

Skrifblokk
Aðgerð sem opnarminnisbókareiginleikann.
Frekari upplýsingar eru að finna í 4.3.6 Hvernig fæ ég aðgang aðMinnisbók í TD
Control?.

Fela
minnisbók

Aðgerð sem felurminnisbókina. Ólíkar táknmyndir birtast eftir því hvort minnisbókin hefur
opnast að ofan eða fyrir neðan lyklaborðið.

Færa
lyklaborð Aðgerð sem færir lyklaborðið efst eða neðst á skjáinn eftir því hvar það hefur opnast.

Breyta stærð Aðgerð sem breytir stærð lyklaborðsins.

Gera hlé Aðgerð sem gerir hlé á gagnvirkni þangað til augnaráðshnappurinn Halda áfram er valinn.
Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.2.3 Gera hlé í TD Control.

Flýtileið
tungumál

Aðgerð sem opnar tungumálasíðuna til að breyta tungumáli lyklaborðs á fljótlegan hátt.

Hætta við Aðgerð sem hættir við Dashboard.
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3.4 Dashboard

Skýringarmynd 3.3 Dashboard.

Tafla 3.8 Dashboard

Tákn Aðgerð Lýsing

Stillingar Aðgerð sem opnar TD Control stillingar.
Fyrir frekari upplýsingar, sjá 5 TD Control Stillingar.

Minnisbók Aðgerð sem opnar minnisbókareiginleikann.
Frekari upplýsingar eru að finna í 4.3.6 Hvernig fæ ég aðgang aðMinnisbók í TD
Control?.

Hröð kvörðun Aðgerð sem opnar hraða kvörðun.
Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.3.3 Er til flýtileið til að framkvæma Kvöðrun í TD Control?.

Biðstaða Aðgerð sem setur tækið í biðstöðu.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.3.4 Hvernig set ég tækið mitt í biðstöðu með TD Control?,
síða 32.

Hjálp Aðgerð sem opnar hjálparsíðu.
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Tákn Aðgerð Lýsing

Hætta TD
Control

Aðgerð sem lokar og hættir TD Control hugbúnaðinum.

Hætta við Aðgerð sem hættir við Dashboard.

Tafla 3.9 Flýtileiðasvæði

Tákn Aðgerð Lýsing

afrita Aðgerð sem afritar valinn hlut/texta.

líma Aðgerð sem límir valinn hlut/texta.

klippa Aðgerð sem klippir valinn hlut/texta.
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3.5 Rakningarstöðukassinn

Skýringarmynd 3.4 Rakningarstöðukassinn

Staða rakningar eiginleikinn er notaður til að athuga hvort að notandi sé rétt staðsettur fyrir framan augnstýringuna.

● Hvítu punktarnir tveir (2) — Augu notandans og hvernig þau eru staðsett í átt að skjánum. Fyrir ákjósanlegustu
stöðu, ættu hvítu punktarnir að vera í miðju svarta svæðinu.

● Litríka sláin vinstra megin við hvítu örina — hversu langt frá eða nálægt notandinn er staðsettur frá skjánum.
– Ef hvíta örin er í miðju græna svæðinu á slánni, er notandinn í kjörfjarlægð frá skjánum.
– Ef örin er á lægri hluta slárinnar — skaltu færa notandann nær augnstýringunni.
– Ef örin er á hærri hluta slárinnar — skaltu færa notandann fjær augnstýringunni.

3.6 Engin augnstýring tengd
Ef engin augnstýring er tengd tækinu eða ef einhver aftengir augnstýringuna munu eftirfarandi upplýsingar birtast:

Engin augnstýring tengd

Þegar augnstýring er tengd/endurtengd munu skilaboðin hverfa sjálfkrafa.
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4 Notkun TD Control
TD Control gerir það mögulegt fyrir notandann að stjórna venjulegu Windows stýrikerfi með tveggja með tveggja skrefa
valaðferð sem dregur úr hættu á óumbeðnum smellum.

Allir eiginleikar/aðgerðir í TD Control eru snerti- og músar-virkjaðir sem gerir umönnunaraðila eða aðstoðarmanni
auðveldara um vik að aðstoða ef þess þarf. Umönnunaraðilinn eða aðstoðarmaðurinn getur valið aðgerð eða
breytt stillingum fyrir notandann á auðveldari hátt.
Aðgangur að Interaction Menu eiginleikanum er ekki tiltækur án augnstýringar.

4.1 Aðgerðirnar í Interaction Menu

4.1.1 Hvernig framkvæmi ég aðgerð með TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.

2. Veldu (Virknihvati) táknið.
Interaction Menu mun opnast.

3. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd.
Ef þörf krefur, fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja þessum skrefum.

a. Veldu (stilla markgildi) táknmyndina.
b. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt.

Þráðkrossinn færist á nýju stöðuna.

c. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.

4. Veldu þá aðgerð sem á að framkvæma með Interaction Menu eða veldu (loka) hnappinn til að hætta við.

4.1.2 Hvernig nota ég Skruna í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.

2. Veldu (Virknihvati) táknið.
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Interaction Menu mun opnast.

3. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd.
Ef þörf krefur, fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja þessum skrefum.

a. Veldu (stilla markgildi) táknmyndina.
b. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt.

Þráðkrossinn færist á nýju stöðuna.

c. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.

4. Veldu táknmyndina úr Interaction Menu.
Skrunakkerið mun verða staðsett á skjánum þar sem þráðkrossinn var staðsettur.

5. Veldu í hvaða átt þú vilt skruna:
● Líttu upp fyrir skrunakkerið til að skruna upp.
● Líttu niður fyrir skrunaakkerið til að skruna niður.
● Líttu til vinstri við skrunaakkerið til að skruna til vinstri.
● Líttu til hægri við skrunaakkerið til að skruna til hægri.
● Horfðu á svæðið í kringum skrunaakkerið til að gera hlé á að skruna.

Því lengra frá skrunakkerinu sem horft er, því hraðar skrunar það.

Íhugaðu að staðsetja skrunakkerið nálægt miðju skrunanlega svæðisins til að fá sem mestan
sveigjanleika.

6. Veldu (loka) hnappinn til að hætta að skruna.

4.1.3 Hvernig framkvæmi ég hægri smell í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.

2. Veldu (Virknihvati) táknið.
Interaction Menu mun opnast.

3. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd.
Ef þörf krefur, fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja þessum skrefum.

a. Veldu (stilla markgildi) táknmyndina.
b. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt.

Þráðkrossinn færist á nýju stöðuna.

c. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.

4. Veldu táknmyndina úr Interaction Menu.
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4.1.4 Hvernig nota ég Smella og draga í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.

2. Veldu (Virknihvati) táknið.
Interaction Menu mun opnast.

3. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd.
Ef þörf krefur, fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja þessum skrefum.

a. Veldu (stilla markgildi) táknmyndina.
b. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt.

Þráðkrossinn færist á nýju stöðuna.

c. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.

4. Veldu táknmyndina úr Interaction Menu.
5. Veldu nýja staðsetningu hlutarins.

Lína birtist á milli gömlu og nýju staðsetningar rakningarinnar.

6. Festu augnaráðið á nýju staðsetninguna.
Sleppa táknið birtist á skjánum fyrir utan rakninguna.

7. Veldu (Sleppa) aðgerðina til að sleppa hlutnum á nýju staðsetningunni.
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Aðgerðin Stilla markgildi birtist.

8. Veldu nákvæman punkt fyrir nýju staðsetninguna.
9. Hluturinn er nú á nýju staðsetningunni.

4.1.5 Hvernig virkja ég lyklaborð í TD Control?
Lyklaborðið er notað til að slá inn texta í skjal, slá inn texta í leitarreit, velja Endurnefna í valmynd til að endurnefna skjal.

1. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.

2. Veldu (Virknihvati) táknið.
Interaction Menu mun opnast.

3. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd.
Ef þörf krefur, fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja þessum skrefum.

a. Veldu (stilla markgildi) táknmyndina.
b. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt.

Þráðkrossinn færist á nýju stöðuna.

c. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.

4. Veldu táknmyndina úr Interaction Menu.

5. Ef þörf krefur, notaðu (Færa lyklaborð upp) eða (Færa lyklaborð neðst) hnappana til að færa
lyklaborðið.

4.1.5.1 Lyklaborð

Með því að velja eiginleika lyklaborðs úr Interaction Menu, ræsist lyklaborðið sem lyklaborð á skjánum. Lyklaborðið
opnast ætíð á gagnstæðum hluta skjásins miðað við þar sem ganvirknin var. Hægt er að færa lyklaborðið með því að nota

(Færa lyklaborðið upp) eða (Færa lyklaborð neðst) hnappana sem eru tiltækir þegar lyklaborðið er virkt á
skjánum.
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Háð tungumáli samanstendur lyklaborðið af fjórum-fimm (4-5) lyklaborðssíðum. Notandinn getur auðveldlega skipt á milli

lyklaborðssíða með því að velja einn af hnöppunum , eða sem staðsettir eru í efra hægra horni

lyklaborðsins eða sem er staðsett í efra vinstra horni síðnanna fyrir tölur og sértákn.

Lykillinn á lyklaborðinu þar sem notandinn horfir verður gefinn til kynna með ljósum ramma utan um táknið/virknina

á lyklinum, og þegar lykillinn er valinn breytir hann snögglega um lit í stilltan virkjunarlit .

Lyklaborðssíðurnar eru:

Skýringarmynd 4.1 Lyklaborðssíðan

Skýringarmynd 4.2 Tölusíðan

Skýringarmynd 4.3 Sértáknasíðan
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Skýringarmynd 4.4 Sérsíða tungumála

Skýringarmynd 4.5 Aðgerðahnappasíðan

Til að breyta tungumáli lyklaborðs og öðrum stillingum fyrir lyklaborðið, sjá 5 TD Control Stillingar, síða 34.

4.1.5.1.1 Orðaspá

Orðaspárvélin sem notuð er í TD Control er frá SwiftKey™ og er oft notuð í spjaldtölvum og snjallsímum. SwiftKey™ notar
blöndu af gervigreindartækni sem gerir henni kleift að spá fyrir um næsta orð sem notandi ætlar að slá inn. SwiftKey™ lærir
frá fyrri texta sem notandi hefur skrifað og úttaksspám sem byggðar eru á núverandi innslegnum texta og því sem hún
hefur lært. Orðaspártungumálið mun breytast eftir tungumálalyklaborðs stillingum.

Skýringarmynd 4.6 Lyklaborð með orðaspá virkjaða

Þegar orðaspáin er notuð birtast þrír (3) kassar fyrir ofan lyklaborðið. Kassinn lengst til vinstri sýnir líklegasta fyrirspáða
orðið og hinir tveir (2) kassarnir innihalda eitt fyrirspáð orð hver. Til að velja fyrirspáð orð, skaltu velja kassann með rétta
orðinu í. Ef þú finnur ekki orðið sem þú leitar að, skaltu halda áfram að slá inn og vonandi kemur orðið sem þú leitar að eftir
næsta staf.

Ef þú notar orðaspá og vilt slá inn orð sem er með áherslumerki, eins og hús, er oft auðveldara að láta
orðaspánna sjá um áherslumerkið. Settu einfaldlega inn „hus“ og þú færð uppástungu fyrir „hús“.
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4.1.6 Hvernig nota ég Stilla markgildi í TD Control?

Aðgerðin Stilla markgildi er notuð til að fínstilla virkjunarpunkt inni í markglugganum. Þráðkrossinn fyrir miðju
markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd.

Fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja eftirfarandi skrefum.

1. Veldu (stilla markgildi) táknmyndina.
2. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt.

Þráðkrossinn færist á nýju stöðuna.

3. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.

4.1.7 Hvernig nota ég tvísmella í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.

2. Veldu (Virknihvati) táknið.
Interaction Menu mun opnast.

3. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd.
Ef þörf krefur, fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja þessum skrefum.

a. Veldu (stilla markgildi) táknmyndina.
b. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt.

Þráðkrossinn færist á nýju stöðuna.

c. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.

4. Veldu táknmyndina úr Interaction Menu.

4.1.8 Hvernig nota ég vinstri smell í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.

2. Veldu (Virknihvati) táknið.
Interaction Menu mun opnast.

3. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd.
Ef þörf krefur, fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja þessum skrefum.
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a. Veldu (stilla markgildi) táknmyndina.
b. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt.

Þráðkrossinn færist á nýju stöðuna.

c. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.

4. Veldu táknmyndina úr Interaction Menu.

4.2 Aðgerðir í flettivalmyndinni

4.2.1 Hvernig virkja ég Switcher í TD Control?
Með Switcher getur notandinn skipt á milli virks hugbúnaðar og Tobii Dynavox forrita.

1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.
Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Switcher) aðgerðina.
Switcher opnast.

Frekari upplýsingar um samstillingu eru að finna í 6 Switcher, síða 54.

4.2.2 Hvernig virkja ég Stjórnborð í TD Control?
1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknið.
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Stjórnborðið opnast.

Skýringarmynd 4.7 Dashboard.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.3 Aðgerðirnar á Dashboard, síða 30.

4.2.3 Gera hlé í TD Control
Notkun augnaráðs er líkamlegt verk sem endurtekur sig og reynir á vöðvana í kringum augun sem geta sýnt þreytumerki.
Að gera hlé á beitingu augnaráðs gefur þér ekki bara tíma til að skoða það sem er á skjánum án virkrar gagnvirkni, heldur
gefur augunum eignig hvíld.

4.2.3.1 Hvernig geri ég hlé á augnstýringu í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Gera hlé) aðgerðina.

appelsínugul táknmynd fyrir hlé sést stuttlega á skjánum, og það kantar skjásins verða appelsínugulir sem
vísar til þess að gert hafi verið hlé á TD Control.
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4.2.3.2 Hvernig get ég séð að ég hafi gert hlé á augnstýringu í TD Control?
Ystu kantar skjásins verða appelsínugulir.

4.2.3.3 Hvernig held ég augnstýringu áfram í TD Control
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

(Halda augnaráði áfram) táknmyndin birtist á lægri hluta skjásins.

2. Veldu (Halda augnaráði áfram) táknmyndina til að halda augnaráði áfram í TD Control.

4.2.4 Stöðugar stillingar í TD Control
Tvær (2) tegundir stöðugra aðgerða eru í TD Control:

● Ítarlegar stöðugar aðgerðir
● Einfaldaðar stöðugar aðgerðir

Frekari upplýsingar um mismunandi stillingar eru að finna í 3.3.1.1 Stöðug stilling flettivalmyndar, síða 12

4.2.4.1 Hvernig framkvæmi ég stöðuga aðgerð í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Stöðugur smellur) aðgerðina.
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Flettivalmyndin fyrir stöðugar stillingar birtist.

3. Veldu eina tiltæka stöðuga aðgerð.
4. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.

Valin stöðug aðgerð mun vera virk þar til notandinn breytir því virkt eða hættir aðgerðinni.

Hægt er að stilla TD Control svo að það opnist í einum þessum stillingum ef þess er óskað.

4.2.4.2 Hvernig breyti ég valinni stöðugri aðgerð í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin fyrir stöðugar stillingar birtist.

Valin stöðug aðgerð er með appelsínugulum bakgrunni.

2. Veldu eina tiltæka stöðuga aðgerð.

4.2.4.3 Hvernig hætti ég valinni stöðugri aðgerð í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.
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Flettivalmyndin fyrir stöðugar stillingar birtist.

Valin stöðug aðgerð er með appelsínugulum bakgrunni.

2. Veldu (Loka) táknmyndina til að stöðva stöðugu aðgerðina.

4.3 Aðgerðirnar á Dashboard

4.3.1 Hvernig virkja ég Dashboard í TD Control?
Dashboard er falið svo að það trufli ekki eða raski athygli notandans. Til kalla fram Dashboard fylgirðu þessum skrefum.

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.
Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknið.
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Dashboard mun opnast.

4.3.2 Hvernig virkja ég aðgerð úr Dashboard í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu þá aðgerð sem á að framkvæma með Dashboard eða veldu loka hnappinn til að hætta við.

4.3.3 Er til flýtileið til að framkvæma Kvöðrun í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Flýtikvörðun) aðgerðina.

#12008273 TD Control Notandahandbók v.1.1 - is-IS 4 Notkun TD Control 31



4. Prófaðu kvörðunina með því að horfa á ólík markgildi.

5. Ef þörf krefur, veldu Kvörðun hnappinn.
6. Horfðu á appelsínugulu punktana, einn í einu, sem birtast á skjánum þar til þeir hverfa.
7. Prófaðu nýju kvörðunina þína.
8. Endurtaktu skref 7–9 þar til þú ert ánægð(ur).
9. Veldu loka hnappinn.

Frekari upplýsingar um kvörðun eru að finna í 5.2.1 Hvernig virkar kvörðunarferlið í TD Control?, síða 38

4.3.4 Hvernig set ég tækið mitt í biðstöðu með TD Control?
Ef þessi eiginleiki er notaður þýðir það að einhver annar þarf að vekja tækið vegna þess að Wake-on-gaze
eiginleikinn er ekki virkur.

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.
Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknið.

3. Veldu (Biðstaða) táknið.
4. Veldu einn eftirfarandi hnappa:

● Biðstaða— Til að setja tækið í biðstöðu.
● Hætta við— Til að hætta við að setja tækið í biðstöðu.

4.3.5 Hvernig fæ ég aðgang að Stillingum í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.
Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að fá aðgang að stillingum í TD Control.
Frekari upplýsingar um tiltækar stillingar eru að finna í 5 TD Control Stillingar, síða 34
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4.3.6 Hvernig fæ ég aðgang aðMinnisbók í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.
Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Minnisbók) aðgerðina til að opna minnisbókina.
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5 TD Control Stillingar

tákn Aðgerð Lýsing

Virkjun Opnar virkjun og svörun stillingar.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá 5.1 Virkjun , síða 34.

Kvörðun Opnar Kvörðun stillingar.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá 5.2 Kvörðun , síða 38.

Lyklaborð Opnar lyklaborðs stillingar.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá 5.3 Lyklaborð , síða 42.

Stilling Opnar Stilling stillingar.
Frekari upplýsingar eru að finna í 5.4 Stilling , síða 46.

Almennt Opnar Almennar stillingar.
Frekari upplýsingar eru að finna í 5.5 Almennt , síða 47.

Sérsníða Opnar Sérsníða stillingar.
Frekari upplýsingar eru að finna í 5.6 Sérsníða , síða 49.

Tæki Opnar Tækis stillingar.

Frekari upplýsingar eru að finna í 5.7 Tæki .

Reikningurinn minn Opnar Reikninginn minn.
Fyrir frekari upplýsingar, sjá 5.8 Reikningurinn minn , síða 52.

5.1 Virkjun
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5.1.1 Virkjunaraðferð:

5.1.1.1 Hvernig breyti ég virkjunaraðferð í TD Control
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Virkjun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.
6. Leitaðu í Virkjunaraðferð hlutanum.
7. Veldu einn eftirfarandi hnappa:

● Augnaráð—Eigðu samskipti við stjórnstöð með því að nota augun þín eingöngu
● Gaze & Switch—Eigðu samskipti við stjórnstöð með því að nota augun ásamt rofa

Til að kveikja á þessari stillingu þarf að hafa rofa.

8. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

9. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.1.2 Hraði

5.1.2.1 Hvernig vel ég Tíma festingar fyrir rakninguna í TD Control
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Virkjun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.
6. Leitaðu í Hraði hlutanum.
7. Veldu útvarpshnappinn fyrir Tíma festingar fyrir eitt eftirfarandi gilda:

● Hægt (sjálfgefið)
● Meðal
● Hratt

8. Fínstillið tímann með og hnöppunum, ef þörf krefur.

9. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

10. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.
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5.1.2.2 Hvernig breyti/stilli ég dvalartíma fyrir hnappana í TD Control?
Dvalartíminn er tíminn sem notandinn þarf til að festa augnaráðið á aðgerðarhluti í gagnvirkum valmyndum og
flettivalmyndum og til að virkja valda aðgerð.

Þessi stilling er aðeins fyrir dvalartíma hnappanna. Það er líka til dvalartímastilling fyrir lyklaborðið. Fyrir frekari
upplýsingar, sjá 5.3.2.1 Hvernig breyti/stilli ég dvalartíma fyrir Lyklaborð í TD Control?.

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.
Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Virkjun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.
6. Leitaðu í Hraði hlutanum.
7. Veldu útvarpshnappinn fyrir Dvalartíma fyrir eitt eftirfarandi gilda:

● Hægt (sjálfgefið)
● Meðal
● Hratt

8. Fínstillið tímann með og hnöppunum, ef þörf krefur.

9. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

10. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.1.3 Rekja

5.1.3.1 Hvernig breyti/stilli ég ógagnsæi fyrir rakninguna í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Virkjun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.

6. Veldu (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í Rakning hlutanum.
8. Veldu útvarpshnappinn fyrir Ógagnsæi fyrir eitt eftirfarandi gilda:

● Ljós (sjálfgefið)
● Meðal
● Dökkur

9. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

10. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.
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5.1.4 Stilla markgildi

5.1.4.1 Hvernig get ég valið í hvora átt stilling markgildis mun virka í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Virkjun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.

6. Veldu (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í Stilla markgildi hlutanum.
8. Veldu útvarpshnappinn fyrir Stilla markgildi fyrir eitt eftirfarandi gilda:

● Slökkt (sjálfgefið) — Veldu handvirkt Stilla markgildi aðgerðina úr Interaction Menu þegar þörf er á því að stilla
markgildið.

● Sjálfvirkt — Stjórnstöðin stillir markgildið fyrir þig. Kerfið mun læra að aðlaga sig betur að notandanum með
tímanum.

● Handvirkt — Stilla markgildi ræsist sjálfkrafa þegar notandinn festir augnaráðið til að velja markgildisflötinn
áður en Interaction Menu opnast til að velja óskaða aðgerð.

Notendur með minna nákvæmt augnaráð nýtur ávinnings af handvirkri stillingu markgildisins.

9. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

10. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.1.4.2 Hvernig vel ég hegðun þysgluggans fyrir Smella og draga í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Virkjun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.

6. Veldu (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í Stilla markgildi hlutanum.
8. Veldu útvarpshnappinn fyrir Smella og draga til að slökkva/kveikja á þysglugganum í loka skrefinu þegar þú

framkvæmir smella og draga aðgerðina.

9. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

10. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.
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5.2 Kvörðun

5.2.1 Hvernig virkar kvörðunarferlið í TD Control?
Kvörðunarferlið er eftirfarandi:

Prufukvörðunin er sýnd þegar kvörðun hefst, hvort sem það er flýtikvörðun eða venjuleg kvörðun. Þessi síða gefur þér
tækifæri til að meta gæði kvörðunar þinnar.

Á prufukvörðunarskjánum eru hringir með litlum punkti fyrir miðju. Appelsínuguli punkturinn sýnir hvar notandinn er að
horfa. Festing augnaráðs á einn punktanna sýnir hvar augnstýringin skráir augnaráðið í þeim punkti og um hversu mikla
hliðrun er að ræða.

Ef appelsínuguli hringurinn er innan punktadragna hvíta hringsins er kvörðunin nógu góð til að nota TD Control.
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Þegar kvörðunarhnappurinn er valinn birtist fyrsti kvörðunarskjárinn. Það er svartur skjár og fyrir miðju skjásins er einn
appelsínugulur punktur með svartri miðju.

Ekkert gerist fyrr en notandinn festir augnaráðið á punktinn, augnstýringin hefur skráð festingu augnaráðsins og punkturinn
hefur blikkað einu sinni og horfið.

Svo lengi sem punkturinn er enn á skjánum hefur augnstýringin ekki skráð augnaráðsgögnin fyrir þá stöðu.

Nýr skjár birtist. Það er svartur skjár og í hornunum fjórum er appelsínugulur punktur með svartri miðju til staðar.

Ekkert gerist fyrr en notandinn festir augnaráðið á einn punktanna, augnstýringin hefur skráð festingu augnaráðsins á
þann punkt og punkturinn hefur blikkað einu sinni og horfið.

Svo lengi sem punkturinn er enn á skjánum hefur augnstýringin ekki skráð augnaráðsgögnin fyrir þá stöðu.

Þegar notandinn hefur fest augnaráðið á alla punktana á skjánum, og allir punktarnir eru horfnir, lýkur kvörðunarferlinu og
prufukvörðunarskjárinn birtist á ný.

Prófaðu kvörðunina með því að horfa á hringina á skjánum. Lokaðu prufukvörðunarskjánum eða ræstu nýja kvörðun ef
þörf krefur.

5.2.2 Hvernig veit ég hvort augað er rakið í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
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3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Kvörðun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.
6. Leitaðu í Kvörðun hlutanum.
7. Veldu útvarpshnappinn fyrir Rekja augu á einn eftirfarandi máta til þess að augnstýringin rekji augu notandans:

● Bæði (sjálfgefið)
● Vinstra
● Hægra

8. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

9. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.2.3 Hvernig athuga ég stöðu notandans með því að nota Rakningarstöðu í TD
Control?

1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.
Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Kvörðun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.
6. Athugið stöðu notandans með því að horfa á Rakningarstöðu kassann.

Frekari upplýsingar eru að finna á 3.5 Rakningarstöðukassinn

7. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

8. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.2.4 Hvernig kvarða ég notandann í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Kvörðun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.
6. Athugið stöðu notandans með því að horfa á Rakningarstöðu kassann.

Frekari upplýsingar eru að finna á 3.5 Rakningarstöðukassinn

7. Veldu Prófun og kvörðun hnappinn.
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Prufukvörðunarsíðan opnast.

8. Veldu Kvörðun hnappinn.
9. Horfðu á appelsínugulu punktana, einn í einu, sem birtast á skjánum þar til þeir hverfa.
10. Prófaðu nýju kvörðunina.
11. Endurtaktu skref 7–9 þar til þú ert ánægð(ur).
12. Veldu loka hnappinn.

5.2.5 Hvernig breyti ég skjásuppsetningunni fyrir augnstýringuna mína í TD Control?
1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Kvörðun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.
6. Veldu Skjásuppsetning hnappinn.

Þessi hnappur er ekki virkur fyrir augnaráð og þarf að velja með snertingu eða mús.

7. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.
8. Veldu Lokið hnappinn

9. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

10. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

#12008273 TD Control Notandahandbók v.1.1 - is-IS 5 TD Control Stillingar 41



5.3 Lyklaborð

Tungumál

Valin tungumálauppsetning lyklaborðs er sýnt. Veldu breyta hnappinn til að breyta uppsetningu lyklaborðs í annað
tungumál. Margar mismunandi tungumálauppsetningar lyklaborðs eru tiltækar.

5.3.1 Virkjunaraðferð:

5.3.1.1 Hvernig breyti ég virkjunaraðferð í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.
6. Leitaðu í Virkjunaraðferð hlutanum.
7. Veldu einn eftirfarandi hnappa:

● Augnaráð—Eigðu samskipti við stjórnstöð með því að nota augun þín eingöngu
● Augnaráð & Switch—Eigðu samskipti við stjórnstöð með því að nota augun ásamt rofa

Til að kveikja á þessari stillingu þarf að hafa rofa.

8. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

9. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3.2 Hnappar

5.3.2.1 Hvernig breyti/stilli ég dvalartíma fyrir Lyklaborð í TD Control?

Þessi stilling er aðeins fyrir dvalartíma lyklaborðs. Það er líka til dvalartímastilling fyrir hnappana. Fyrir frekari
upplýsingar, sjá 5.1.2.2 Hvernig breyti/stilli ég dvalartíma fyrir hnappana í TD Control?.

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.
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Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.
6. Leitaðu í Hnappar hlutanum.
7. Veldu útvarpshnappinn fyrir einn af eftirfarandi Dvalartímum (ms):

● Hægt (sjálfgefið)
● Meðal
● Hratt

8. Fínstillið tímann með og hnöppunum, ef þörf krefur.

9. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

10. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3.2.2 Hvernig vel ég hegðun fyrir Aðlögunarhæfur dvalartími í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.
6. Leitaðu í Hnappar hlutanum.
7. Veldu útvarpshnappinn fyrir Aðlögunarhæfan dvalartíma til að kveikja/slökkva á aðlögunarhæfum dvalartíma.

8. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

9. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3.3 Spá

5.3.3.1 Hvernig vel ég hegðun fyrir Spár í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.
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6. Veldu (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í Spár hlutanum.
8. Veldu útvarpshnappinn fyrir Spár til að kveikja/slökkva á aðlögunarhæfum dvalartíma.

9. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

10. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3.3.2 Hvernig breyti/stilli ég Spár dvalartíma í TD Control?
1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.

6. Veldu (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í Spár hlutanum.
8. Veldu útvarpshnappinn fyrir einn af eftirfarandi Spá dvalartímum (ms):

● Hægt (sjálfgefið)
● Meðal
● Hratt

9. Fínstillið tímann með og hnöppunum, ef þörf krefur.

10. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í lyklaborðsstillingar.

11. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3.4 Almennt

5.3.4.1 Hvernig breyti/stilli ég tungumáli lyklaborðs í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.

6. Veldu (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í Almenna hlutanum undir Tungumál.

Virka tungumálið er sýnt fyrir neðan fyrirsögnina Tungumál.

8. Veldu Breyta hnappinn.
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9. Gakktu úr skugga um að Uppsett hnappurinn er valinn.
10. Veldu óskað tungumál.

11. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í lyklaborðsstillingar.

12. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

13. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3.4.2 Hvernig hala ég niður nýju tungumáli fyrir lyklaborð í TD Control?

Gakktu úr skugga um að tækið þitt sé tengt interneti áður en þú heldur áfram.

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.
Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.

6. Veldu (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í Almenna hlutanum undir Tungumál.

Virka tungumálið er sýnt fyrir neðan fyrirsögnina Tungumál.

8. Veldu Breyta hnappinn.
9. Veldu Niðurhal hnappinn.

10. Veldu (Niðurhal) táknmyndina fyrir óskað tungumál.
11. Veldu Setja upp hnappinn til að hala niður völdu tungumáli.

12. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í lyklaborðsstillingar.

13. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

14. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3.4.3 Hvernig vel ég hegðun fyrir Hljóðsvörun innsláttar í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu Opna hnappinn.

6. Veldu (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í Almennt hlutanum.
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8. Veldu útvarpshnappinn fyrir Hljóðsvörun innsláttar til að kveikja/slökkva á hljóðsvörun innsláttar.

9. Veldu (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.

10. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.4 Stilling

5.4.1 Stöðug stilling

5.4.1.1 Hvernig stilli ég tegund Stöðugrar stillingar sem notuð er í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

5. Leitaðu að (Stilling) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
6. Veldu Opna hnappinn.
7. Leitaðu í Stöðug stilling hlutanum.
8. Veldu einn eftirfarandi hnappa undir Stilling:

● Ítarlegt
● Einfaldað

Fyrir frekari upplýsingar, sjá 3.3.1.1 Stöðug stilling flettivalmyndar, síða 12.

9. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í lyklaborðsstillingar.

10. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.4.1.2 Hvernig geri ég stöðuga stillingu Ræsing virka/óvirka í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
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2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

5. Leitaðu að (Stilling) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
6. Veldu Opna hnappinn.
7. Leitaðu í Stöðug stilling hlutanum.
8. Veldu að útvarpshnappurinn fyrir Ræsingu skipti á milli slökkt/kveikt fyrir að stjórnstöð ræsist í valdri stöðugri

stillingu.

9. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í lyklaborðsstillingar.

10. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.5 Almennt

5.5.1 Hvernig vel ég Tungumál forrits fyrir TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

5. Leitaðu að (Almennu) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
6. Veldu Opna hnappinn.
7. Leitaðu í Tungumál forrits hlutanum.

Virka tungumálið er sýnt fyrir neðan fyrirsögnina Tungumál.

8. Veldu Breyta hnappinn.
9. Veldu óskað tungumál.
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10. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í Almennarstillingar.

11. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

12. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.5.2 Hvernig framkvæmi ég safna annálum fyrir TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

5. Leitaðu að (Almennu) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
6. Veldu Opna hnappinn.
7. Leitaðu í Safna annálum hlutanum.
8. Veldu Annálar hnappinn.
9. Veldu Já hnappinn

Annálar verða búnir til á skjáborðinu.

10. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

11. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.5.3 Hvernig vel ég Sjálfvirka ræsingu TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

5. Leitaðu að (Almennu) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
6. Veldu Opna hnappinn.
7. Leitaðu í Sjálfvirk ræsing hlutanum.
8. Ýttu Sjálfvirk ræsing skiptirofanum á Kveikt til að ræsa TD Control sjálfvirkt þegar Windows® á tækinu ræsist.

9. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

10. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.
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5.6 Sérsníða

5.6.1 Hvernig fjarlægi ég aðgerð úr gagnvirku valmyndinni í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

5. Leitaðu að (Sérsníða) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
6. Veldu Opna hnappinn.

7. Veldu hnappinn fyrir aðgerðina til að fjarlægja.
8. Veldu Fjarlægja hnappinn.
9. Endurtaktu skref 7–8 þar til þú ert ánægð(ur).

10. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

11. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.6.2 Hvernig bæti ég við aðgerð í gagnvirku valmyndina í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

5. Leitaðu að (Sérsníða) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
6. Veldu Opna hnappinn.
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7. Veldu (Bæta við) hnappinn fyrir óskaða stöðu.
8. Veldu aðgerðina sem þú vilt bæta við.
9. Veldu Bæta við hnappinn.

10. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í lyklaborðsstillingar.

11. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.7 Tæki
Þessi eiginleiki er eingöngu til staðar í I-línunni I-13 og I-16.

5.7.1 I-series aðlögunarhnappar

5.7.1.1 Hvernig stilli/breyti ég aðgerð fyrir þríhyrningshnappinn fyrir I-línuna í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

5. Veldu (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

6. Leitaðu að (Tæki) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
7. Veldu Opna hnappinn.
8. Veldu Breyta fyrir val þríhyrningshnappsins
9. Veldu útvarpshnappinn fyrir einn af eftirfarandi eiginleikum:

● Staða rakningar
● Fínstilla
● Skiptari
● Lyklaborð
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● Ekkert (Sjálfgefið)

10. Veldu OK hnappinn.

11. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í lyklaborðsstillingar.

12. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.7.1.2 Hvernig stilli/breyti ég aðgerð fyrir ferhyrningshnappinn fyrir I-línuna í TD Control?
1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

5. Veldu (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

6. Leitaðu að (Tæki) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
7. Veldu Opna hnappinn.
8. Veldu Breyta fyrir val þríhyrningshnappsins
9. Veldu útvarpshnappinn fyrir einn af eftirfarandi eiginleikum:

● Staða rakningar
● Fínstilla
● Skiptari
● Lyklaborð
● Ekkert (Sjálfgefið)

10. Veldu OK hnappinn.

11. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í Almennarstillingar.

12. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.7.1.3 Hvernig geri ég hljóðstyrkshnappana virka/óvirka á I-línunni í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

5. Veldu (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

6. Leitaðu að (Tæki) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
7. Veldu Opna hnappinn.
8. Veldu útvarpshnappinn fyrir Hljóðstyrkshnappar til að kveikja/slökkva á hljóðstyrkshnöppunum.
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9. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

10. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.8 Reikningurinn minn
Ókeypis myTobiiDynavox.com reikningur þinn veitir þér aðgang að mörgum gegnlegum eiginleikum, þ.á.m. tölvuskýi þar
sem þú getur tekið öryggisafrit af spám og stillingum samstillinga á milli margra tækja.

5.8.1 Hvernig stofna ég reikning fyrir minn reikning í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu (Reikningurinn minn) hnappinn.
5. Veldu Stofna reikning hnappinn.

6. Fylltu í alla reiti með því að nota (Breyta) hnappinn fyrir hvert gildi.
7. Veldu útvarpshnappinn til að samþykkja skilmálana.

Veldu Skilmálar til að lesa skilmálana.

8. Veldu Stofna hnappinn.
Staðfestingarpóstur sendist á netfang þitt.

9. Farðu inn á tölvupóstinn þinn.
10. Opnaðu Staðfesta netfang frá Tobii Dynavox.
11. Veldu Staðfesta netfang hnappinn í tölvupóstinum til að staðfesta netfang.

5.8.2 Hvernig skrái ég mig inn á reikninginn minn í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu (Reikningurinn minn) hnappinn.

5. Veldu (Breyta) hnappinn fyrir netfangið.
6. Sláðu inn netfangið.

7. Veldu (Breyta) hnappinn fyrir lykilorðið.
8. Sláðu inn lykilorðið.
9. Veldu Innskráning hnappinn.
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10. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

11. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.
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6 Switcher
Switcher er hjálparforrit sem auðveldar að skipta á milli uppsettra Tobii Dynavox forrita, almennra forrita og opinna glugga.

6.1 Hvernig fæ ég aðgang að Switcher í TD Control?
1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Switcher forritið birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu Switcher
Switcher opnast.

6.2 Hvernig skipti ég á forrit með Switcher
Ef þú vilt bæta við forriti sem ekki er Tobii Dynavox skaltu ganga út skugga um að þú hafir ræst óskað forrit áður
en þú heldur áfram.

1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.
Switcher forritið birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu Switcher
3. Veldu óskað forrit.
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4. Veldu (Lokið) hnappinn í efra vinstra horni.

5. Veldu (loka) hnappinn.

6.3 Hvernig bæti ég forriti við Switcher?
Ef þú vilt bæta við forriti sem ekki er Tobii Dynavox skaltu ganga út skugga um að þú hafir ræst óskað forrit áður
en þú heldur áfram.

1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.
Switcher forritið birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu Switcher

3. Veldu (Breyta) hnappinn í efra vinstra horni.

4. Veldu (Bæta við) hnappinn fyrir óskaða stöðu.
5. Velja réttan flipa:

● Tobii Dynavox
● Smáforrit í gangi

6. Veldu óskað forrit.

7. Veldu (Lokið) hnappinn í efst horni vinstra megin.

8. Veldu (loka) hnappinn.

6.4 Hvernig fjarlægi ég forriti úr Switcher?
1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Switcher forritið birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu Switcher

3. Veldu (Breyta) hnappinn í efra vinstra horni.

4. Veldu (Fjarlægja) hnappinn fyrir óskaða stöðu.
5. Veldu Fjarlægja hnappinn til að staðfesta.

6. Veldu (Lokið) hnappinn í efst horni vinstra megin.

7. Veldu (loka) hnappinn.
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Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækið þitt

Fáðu hjálp á netinu
Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörunni. Stuðningssíðurnar okkar
á netinu er að finna á: www.TobiiDynavox.com/support-training

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila
Sértu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri
uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá: www.TobiiDynavox.com/contact

Höfundarréttur ©Tobii Dynavox AB. Ekki eru allar vörur og þjónustur fáanlegar á öllum mörkuðum. Tæknilýsingar geta breyst án fyrirvara. Öll vörumerki eru í eigu hlutaðeigandi eiganda.

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