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1 Om TD Control
1.1 Bruksområde
Tobii Dynavox‘ øyesporingsteknologi har hjulpet tusenvis av personer med kommunikasjons- og mobilitetsutfordringer
med å kommunisere og leve mer selvstendige liv. Men hva med de som ønsker å ta det neste steget og ta i bruk alt
datamaskinen deres kan tilby? TD Control er en ny måte å bruke og styre datamaskinen din på ved bruk av øyestyring, og
gir en mer intuitiv opplevelse for ultimat selvstendighet. Øyesporingsteknologi har eksistert i mange år, men det som gjør
TD Control annerledes er at den ikke bare gir deg muligheten til å kontrollere en datamaskin med øynene dine, men også
tar i betraktning den mest intuitive og logiske måten å gjøre dette på. Denne innovative tilnærmingen, som kalles
“Interaction First”, gjør at du enkelt kan bruke datamaskinen din i ditt eget tempo, men gjør også at du kan bruke favoritt-
programmene dine, som nettlesere, e-post og spill.

Interaction First gjør at brukeren kan velge det objektet de ønsker å samhandle med, før de bestemmer seg for hva de vil
gjøre. Dette føles som en mer naturlig og intuitiv adferd, og vil bidra til å redusere antall feil.

Full kontroll over datamaskinen, kun ved hjelp av øynene dine. Du kan emulere alle typer musehandlinger og
sveipehandlinger og skrive inn tekst med programvaren vår. Vi har også lagt til smarte snarveier for å gjøre det enda
lettere å få tilgang til alle delene av Windows!

1.2 Systemkrav
Komponent Krav

Datamaskin og prosessor i5-4200U ved 1.60 GHz (4. gen. i5 med to kjerner / 4
tråder)

Minne (RAM) 8 gigabyte (GB) RAM (anbefalt minimum).

Harddisk 500 megabyte (MB) tilgjengelig.

Operativsystem Windows 10

.NET-versjon 4.7.2

Øyestyringsenhet Tobii Dynavox I-Series I-13 & I-16 og Tobii Dynavox
PCEye 5

Andre krav og hensyn Internettilkobling anbefales for mottak av oppdateringer.
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2 Første oppstart
Når TD Control startes opp for første gang vil brukeren veiledes gjennom Oppstartsprosessen. Oppstartsprosessen består
av disse tingene:

1. Startskjermen.
2. Velkommen.
3. Styringsstatus (for å vise hvordan brukeren er plassert foran øyestyringsenheten). (For mer informasjon, se 3.5

Styringsstatus, side 17.)
4. Kalibrering (for mer informasjon, se 5.2 Kalibrering ).
5. Tjenestevilkår
6. Hurtigstartguide
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Når du velger knappen (Skjul guide) i Hurtigstartguiden, vil en melding vises i midten av den nedre delen av
skjermen, som informerer deg om hvordan du får tilgang til Dashboard.

Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

Popup -vinduet dukker opp til bruker velger (Dashboard)-ikonet.

Første gangen brukeren velger ikonet (Dashboard), vil Hurtigstartguiden for Dashboard vises.

Velg knappen (Skjul guide) i Hurtigstartguiden for å gå ut av Hurtigstartguiden.
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3 Oversikt over TD Control
3.1 Trace
Sporet følger brukerens blikk. Sporet er mer gjennomsiktig frem til brukeren fester blikket. Da blir det helt og tydelig og
Aktivatoren vises. Aktivatoren vil alltid peke mot midten av skjermen, der Interaction Menu vil være plassert. Området
mellom de små og de store sirklene låses i den posisjonen på skjermen der sporet er plassert når brukeren fester blikket,
og et øyeblikksbilde av området inne i sporet vil vises i sporets målområde. Når brukeren går ut av sporet vil
øyeblikksbildet slippes og sporet vil gå tilbake til inaktiv tilstand. Sporet fungerer på alle typer bakgrunner.

Figur 3.1 Det aktive sporet

Tabell 3.1 Sporet

Element Handling Beskrivelse

Sporet Sporet er det som gir brukeren tilbakemelding om hvor på skjermen brukerens blikk
befinner seg. Sporet vil bevege seg rundt på skjermen i følge med brukerens blikk. Når
brukeren fester blikket i en gitt tid på skjermen, vil Aktivatoren vises.

Aktivator Åpner Interaction Menu. For mer informasjon, se 3.2 Interaction Menu, side 10.

Dashboard Åpner Dashboard. For mer informasjon, se 3.4 Dashboard, side 15.
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3.2 Interaction Menu

Den store sirkelen, med trådkorset i midten, i midten av Interaction Menu er et forstørret øyeblikksbilde av målområdet.
Trådkorset kan finjusteres til å sikte nøyaktig på det ønskede punktet innenfor målområdet. I Tabell 3.2 Interaction Menu,
side 10 forklares alle handlingene som er tilgjengelig i Interaction Menu.

Tabell 3.2 Interaction Menu

Ikon Handling Beskrivelse

Skrolle Handling som, hvis den utføres i et skrollbart vindu, gjør at man kan skrolle gjennom
siden med blikket.

● Se på det rullbare punktet/området og fest blikket.
Interaction Menu vil åpnes.

● Velg Skrolle-handlingen.
● Se ovenfor rulleankeret for å skrolle opp.
● Se nedenfor rulleankeret for å skrolle ned.
● Se på venstre side av rulleankeret for å skrolle til venstre.
● Se på høyre side av rulleankeret for å skrolle til høyre.
● Se på Avslutt-knappen på høyre side for å gå ut av skrolle-handlingen.

Bruk blikkskrolling-oppgaven for å skrolle vertikalt i Modern UI-applikasjoner
og Modern UI Windows-startskjermen.

Jo lenger du ser fra rulleankeret, desto raskere ruller det.

For mer informasjon, se 4.1.2 Hvordan bruker jeg Skrolle i TD Control ?, side 18

Høyreklikk Handling som utfører et enkelt høyreklikk.

For mer informasjon, se 4.1.3 Hvordan utfører jeg et Høyreklikk i TD Control ?, side 19

Klikk og dra Handling som skal utføres for å flytte objekter eller velge områder.

● Se på objektet du vil flytte.
● Velg Klikk og hold-handlingen.
● Se på slippeposisjonen for objektet.
● Velg Slipp-ikonet som vises på skjermen når du holder blikket på slipp-posisjonen.
For mer informasjon, se 4.1.4 Hvordan bruker jeg Klikk og dra i TD Control?, side 20

Tastatur Handling som åpner et blikktastatur på skjermen for tasting med blikket. Denne
handlingen legger også fokus på stedet der brukeren utfører handlingen - noe som
betyr at den utfører et venstreklikk og åpner deretter tastaturet.
For mer informasjon, se 4.1.5 Hvordan aktiverer jeg Tastaturet i TD Control ?, side 21.
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Ikon Handling Beskrivelse

Juster mål Handling for finjustering av Samhandlingsmålet på skjermen.

● Se på posisjonen der du ønsker å utføre en handling for å åpne Interaction Menu.
● Se på Måljustering-handlingen
● Finjuster målområdet ved å flytte trådkorset i målvinduet med blikket ditt, slik at det

treffer det eksakte punktet du ønsker.
● Velg handlingen for å utføre.
For mer informasjon, se 4.1.6 Hvordan bruker jeg Juster mål i TD Control ?, side 24

Dobbeltklikk Handling som utfører et dobbelt venstreklikk.

For mer informasjon, se 4.1.7 Hvordan bruker jeg Dobbeltklikk i TD Control ?, side 24

Venstreklikk Handling som utfører ett enkelt venstreklikk, eller for berøringsbaserte enheter - det
tilsvarende ett enkelt trykk.
For mer informasjon, se 4.1.8 Hvordan bruker jeg Venstreklikk i TD Control ?, side 24

Hjelp Handling som åpner en hjelpeside.

Avbryt Handling som avbryter Interaction Menu.

Tabell 3.3 Modifiseringsnøkler

Ikon Handling Beskrivelse

Shift Handling som veksler Shift-tasten På/Av.

Ctrl Handling som veksler Ctrl-tasten På/Av.

Alt Handling som veksler Alt-tasten På/Av.

3.3 Menyer utenfor skjerm i TD Control
Det er flere forskjellige menyer utenfor skjerm TD Control. En felles ting de har er at alle menyene utenfor skjermen er
kontekstuelt basert.
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3.3.1 Meny utenfor skjermen
Det er en hovedmeny utenfor skjermen som styrer andre, og den kalles og kalles Off-Screen Menu. Resten av menyene
har sine egne navn.

Tabell 3.4 Meny utenfor skjermen

Ikon Handling Beskrivelse

Switcher Handling som åpner bryter. For mer informasjon, se 6 Switcher, side 53

Dashboard Handling som åpner Dashboard. For mer informasjon, se 3.4 Dashboard, side 15.

Pause Handling som setter samhandlingen på pause frem til Fortsett blikk-knappen velges.

Kontinuerlig
modus

Handling som åpner den kontinuerlige modusen av Off-Screen Menu. For mer
informasjon, se 3.3.1.1 Kontinuerlig modus av meny utenfor skjermen., side 12

3.3.1.1 Kontinuerlig modus av meny utenfor skjermen.
Det er to (2) typer kontinuerlige moduser i TD Control.

● Forenklet
● Avansert

For mer informasjon om kontinuerlig modus, se 5.4.1 Kontinuerlig modus, side 45.
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3.3.1.1.1 Forenklet kontinuerlig modus av meny utenfor skjermen.

Tabell 3.5 Forenklet kontinuerlig modus av meny utenfor skjermen.

Ikon Handling Beskrivelse

Hjelp Handling som åpner en hjelpeside.

Vis
sporingssirkel

Handling som viser/skjuler sporet på skjermen.

Venstreklikk Handling som utfører et enkelt venstre klikk etter hver fiksering. For mer informasjon, se
Venstre klikk i Tabell 3.2 Interaction Menu, side 10

Pause Handling som setter samhandlingen på pause frem til Fortsett blikk-knappen velges.
For mer informasjon, se 4.2.3 Pause i TD Control.

Avbryt Handling som avslutter kontinuerlig modus.

#12008273 TD Kontroll Brukerhåndbok v.1.1 - nb-NO 3 Oversikt over TD Control 13



3.3.1.1.2 Avansert kontinuerlig modus av meny utenfor skjermen.

Tabell 3.6 Avansert kontinuerlig modus av meny utenfor skjermen.

Ikon Handling Beskrivelse

Hjelp Handling som åpner en hjelpeside.

Juster mål Handling som utfører måljustering-funksjonen automatisk for hvert valg. For mer
informasjon, se 4.1.6 Hvordan bruker jeg Juster mål i TD Control ?, side 24

Venstreklikk Handling som utfører et enkelt venstre klikk etter hver fiksering. For mer informasjon, se
4.1.8 Hvordan bruker jeg Venstreklikk i TD Control ?, side 24.

Klikk og hold Handling som utfører klikk og hold -funksjonen for hvert valg. For mer informasjon, se 4.1.4
Hvordan bruker jeg Klikk og dra i TD Control?, side 20.

Hold og dra Handling som utfører hold og dra-funksjonen med hvert valg til brukeren velger å avslutte
den. Spesielt nyttig når du tegner i programvare som Photoshop eller Paint.

● Se på hvor start- og dra -startpunktet på skjermen skal være.
● Aktiver funksjonen.
● Flytt blikket til stedet på skjermen.

Blikket vil spores.

● Se på slippeposisjonen for objektet.
● Velg Slipp-ikonet som vises på skjermen når du holder blikket på slipp-posisjonen.

Avbryt Handling som avslutter kontinuerlig modus.

3.3.2 Tastatur for meny utenfor skjermen
Tastatur for meny utenfor skjermen vises på skjermen når tastatur- eller notisblokkhandlingene er synlige på skjermen.

Figur 3.2 Dashboard.

Tabell 3.7 Tastatur for meny utenfor skjermen

Ikon Handling Beskrivelse

Hjelp Handling som åpner en hjelpe side.

Notatblokk
Handling som åpner Nisbok-funksjonen.
For mer informasjon, se 4.3.6 Hvordan åpner jeg Notisbok i TD Control ?
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Ikon Handling Beskrivelse

Skjule
notisbok

Handling som skjuler Notisboken. Et annet ikon vises avhengig av om Notisblokken er
åpnet over eller under tastaturet.

Flytt tastatur Handling som flytter tastaturet til toppen eller bunnen av skjermen, avhengig av hvor det
ble åpnet.

Endre
størrelse

Handling som endrer størrelsen på tastaturet

Pause Handling som setter samhandlingen på pause frem til Fortsett blikk-knappen velges.
For mer informasjon, se 4.2.3 Pause i TD Control.

Rask språk Handling som åpner språksiden for rask tilgang til å endre tastaturspråket.

Avbryt Handling som avbryter Dashboard.

3.4 Dashboard

Figur 3.3 Dashboard.
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Tabell 3.8 Dashboard

Ikon Handling Beskrivelse

Innstillinger Handling som åpner innstillinger for TD Control.
For mer informasjon, se 5 TD Control-innstillinger.

Notatblokk Handling som åpner Notepad-funksjonen.
For mer informasjon, se 4.3.6 Hvordan åpner jeg Notisbok i TD Control ?

Hurtigkalibre-
ring

Handling som åpner Hurtigkalibreringen.
For mer informasjon, se 4.3.3 Hvordan utfører jeg en hurtig Kalibrering i TD Control ?

Dvale Handling som setter enheten i dvalemodus.
For mer informasjon, se 4.3.4 Hvordan setter jeg enheten min i dvale med TD Control?,
side 31

Hjelp Handling som åpner en hjelpeside.

Avslutt TD
Control

Handling som lukker og avslutter TD Control-programvaren.

Avbryt Handling som avbryter Dashboard.

Tabell 3.9 Snarveier-panel

Ikon Handling Beskrivelse

kopier Handling som kopierer det/den valgte objektet/teksten.

lim inn Handling som limer inn det/den kopierte objektet/teksten.

klipp ut Handling som klipper ut det/den valgte objektet/teksten.
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3.5 Styringsstatus

Figur 3.4 Styringsstatus

Sporingsstatus-funksjonen brukes for å sjekke om brukeren er riktig plassert foran øyesporingsenheten.

● De to (2) hvite prikkene - Brukerens øyne og hvordan de er plassert mot skjermen. For optimal plassering bør de
hvite prikkene være i midten av det sorte området.

● Fargesøylen til venstre, med den hvite pilen - Hvor langt unna, eller nærme, brukeren er plassert fra skjermen.
– Dersom den hvite pilen er midt på det grønne området i søylen sitter brukeren i optimal avstand fra skjermen.
– Dersom pilen er på den nedre delen av søylen - flytt brukeren nærmere øyestyringsenheten.
– Dersom pilen er på den øvre delen av søylen - flytt brukeren lenger unna øyestyringsenheten.

3.6 Ingen øyestyringsenhet tilkoblet
Dersom ingen øyestyringsenhet er tilkoblet enheten, eller dersom noen kobler fra øyestyringsenheten, vil den følgende
informasjonen vises:

Ingen øyestyringsenhet tilkoblet

Når øyestyringsenheten kobles til / kobles til igjen, vil meldingen automatisk forsvinne.
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4 Slik bruker du øyestyring
TD Control gjør det mulig for brukeren å styre et vanlig Windows-skrivebord med en to-trinns valgmetode som reduserer
faren for uønskede klikk.

De fleste funksjoner/handlinger i TD Control kan aktiveres ved bruk av mus eller berøring. Dette gjør det enklere
for en hjelper eller assistent å hjelpe brukeren når det trengs. For hjelperen eller assistenten er det slik mye
enklere å velge en handling eller endre innstillinger for brukeren.
Åpning av Interaction Menu-funksjonen kan ikke utføres uten en øyestyringsenhet.

4.1 Handlingene i Interaction Menu

4.1.1 Hvordan utfører jeg en handling med TD Control?
1. Fokuser blikket på det ønskede området av skjermen (eller ikon på skjermen) der du ønsker å utføre Handlingen.

2. Velg ikonet (Aktivator).
Interaction Menu vil åpnes.

3. Trådkorset i midten av målvinduet viser hvor handlingen vil utføres.
Ved behov kan du finjustere aktiveringspunktet ved å følge disse trinnene.

a. Velg ikonet (Juster mål).
b. Beveg det enkle sporet i målvinduet, med blikket ditt, frem til du treffer det eksakte punktet du ønsker.

Trådkorset vil flytte seg til den nye posisjonen.

c. Gjenta frem til du har det ønskede målet innenfor trådkorset.

4. Velg handlingen som skal utføres fra Interaction Menu eller velg lukk-knappen for å avbryte.

4.1.2 Hvordan bruker jeg Skrolle i TD Control ?

1. Fokuser blikket på det ønskede området av skjermen (eller ikon på skjermen) der du ønsker å utføre Handlingen.

2. Velg ikonet (Aktivator).
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Interaction Menu vil åpnes.

3. Trådkorset i midten av målvinduet viser hvor handlingen vil utføres.
Ved behov kan du finjustere aktiveringspunktet ved å følge disse trinnene.

a. Velg ikonet (Juster mål).
b. Beveg det enkle sporet i målvinduet, med blikket ditt, frem til du treffer det eksakte punktet du ønsker.

Trådkorset vil flytte seg til den nye posisjonen.

c. Gjenta frem til du har det ønskede målet innenfor trådkorset.

4. Velg ikonet fra Interaction Menu.
Et rulleanker vil plasseres på skjermen der trådkorset ble plassert.

5. Velg hvilken vei du skal skrolle:
● Se ovenfor rulleankeret for å skrolle opp.
● Se nedenfor rulleankeret for å skrolle ned.
● Se til venstre for rulleankeret for å skrolle til venstre.
● Se til høyre for rulleankeret for å skrolle til høyre.
● Se på området rundt rulleankeret for å sette skrollingen på pause.

Jo lenger du ser fra rulleankeret, desto raskere ruller det.

Vurder å plassere ankeret mot midten av det rullbare området for mest mulig fleksibilitet.

6. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av skrollingen.

4.1.3 Hvordan utfører jeg et Høyreklikk i TD Control ?

1. Fokuser blikket på det ønskede området av skjermen (eller ikon på skjermen) der du ønsker å utføre Handlingen.

2. Velg ikonet (Aktivator).
Interaction Menu vil åpnes.

3. Trådkorset i midten av målvinduet viser hvor handlingen vil utføres.
Ved behov kan du finjustere aktiveringspunktet ved å følge disse trinnene.

a. Velg ikonet (Juster mål).
b. Beveg det enkle sporet i målvinduet, med blikket ditt, frem til du treffer det eksakte punktet du ønsker.

Trådkorset vil flytte seg til den nye posisjonen.

c. Gjenta frem til du har det ønskede målet innenfor trådkorset.

4. Velg ikonet fra Interaction Menu.
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4.1.4 Hvordan bruker jeg Klikk og dra i TD Control?

1. Fokuser blikket på det ønskede området av skjermen (eller ikon på skjermen) der du ønsker å utføre Handlingen.

2. Velg ikonet (Aktivator).
Interaction Menu vil åpnes.

3. Trådkorset i midten av målvinduet viser hvor handlingen vil utføres.
Ved behov kan du finjustere aktiveringspunktet ved å følge disse trinnene.

a. Velg ikonet (Juster mål).
b. Beveg det enkle sporet i målvinduet, med blikket ditt, frem til du treffer det eksakte punktet du ønsker.

Trådkorset vil flytte seg til den nye posisjonen.

c. Gjenta frem til du har det ønskede målet innenfor trådkorset.

4. Velg ikonet fra Interaction Menu.
5. Velg den nye plasseringen for objektet.

En indikeringslinje vil vises mellom den gamle plasseringen og den nye plasseringen av sporet.

6. Fest blikket på den nye plasseringen.
Et Slipp-ikon vil vises på skjermen utenfor sporet.

7. Velg (Slipp-handlingen) for å slippe objektet på den nye plasseringen.
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Handlingen Juster mål vises.

8. Velg det nøyaktige stedet for den nye plasseringen.
9. Objektet er nå på den nye plasseringen.

4.1.5 Hvordan aktiverer jeg Tastaturet i TD Control ?
Tastaturet brukes til å legge inn tekst i et dokument, skrive inn tekst i en søkefelt, velge etter Gi nytt navn i en meny for å gi
nytt navn til et dokument

1. Fokuser blikket på det ønskede området av skjermen (eller ikon på skjermen) der du ønsker å utføre Handlingen.

2. Velg ikonet (Aktivator).
Interaction Menu vil åpnes.

3. Trådkorset i midten av målvinduet viser hvor handlingen vil utføres.
Ved behov kan du finjustere aktiveringspunktet ved å følge disse trinnene.

a. Velg ikonet (Juster mål).
b. Beveg det enkle sporet i målvinduet, med blikket ditt, frem til du treffer det eksakte punktet du ønsker.

Trådkorset vil flytte seg til den nye posisjonen.

c. Gjenta frem til du har det ønskede målet innenfor trådkorset.

4. Velg ikonet fra Interaction Menu.

5. Bruk knappene (flytt tastatur opp) eller (flytt tastatur ned) for å flytte Tastaturet ved behov.

4.1.5.1 Tastatur

Når du velger Tastaturfunksjonen fra Interaction Menu, vil tastaturet åpnes som et skjermtastatur. Tastaturet vil alltid
åpnes på den motsatte siden av skjermen fra der du samhandlet. Det er mulig å flytte tastaturet ved å bruke knappen

(flytt tastatur opp) eller (flytt tastatur ned), som er tilgjengelige når tastaturet er aktivt på skjermen.
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Avhengig av språk, består tastaturet av fire – fem (4-5) tastatursider. Brukeren kan enkelt bytte mellom de ulike

tastatursidene ved å velge en av disse knappene; , eller , som er plassert i øvre høyre hjørne av

tastaturet, eller ved å trykke på som du finner i øvre venstre hjørne på Tall- eller Utvidet-sidene.

Den tasten som brukeren ser på på tastaturet, vil markeres med en lys ramme rundt tegnet/funksjonen på tasten,

og når tasten velges vil den endre farge i et øyeblikk til den angitte aktiveringsfargen .

Tastatursidene er:

Figur 4.1 Tastatursiden

Figur 4.2 Tall-siden

Figur 4.3 Tilleggstegn-siden
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Figur 4.4 Den språkspesifikke siden

Figur 4.5 Funksjonstaster-siden

For å endre tastaturspråk og andre innstillinger for tastaturet, se 5 TD Control-innstillinger, side 33.

4.1.5.1.1 Ordprediksjon

Ordprediksjonsmotoren som brukes i TD Control er fra SwiftKey ™ og brukes i mange nettbrett og smarttelefoner. SwiftKey
™ bruker ulike typer kunstig intelligens for å forutsi det neste ordet som brukeren kommer til å skrive. SwiftKey ™ lærer fra
tekst som brukeren har skrevet tidligere, og bruker både den aktuelle inndata-teksten og det den har lært for å forutsi det
neste ordet. Ordprediksjonsspråket endres avhengig av tastaturets språkinnstillinger.

Figur 4.6 Tastatur med aktivert ordprediksjon

Når ordprediksjon er i bruk, vil tre (3) bokser vises over tastaturet. Boksen lengst til venstre viser det mest sannsynlige
ordet, og de andre to (2) boksene inneholder ett ord hver. Du velger et ord ved å velge boksen med det riktige ordet. Hvis
du ikke finner ordet du ser etter, fortsetter du å skrive. Forhåpentligvis vises ordet etter det neste tegnet.

Hvis du bruker ordprediksjon og vil skrive et ord med aksent, som "kafé", kan det ofte lønne seg å la
ordprediksjon ta seg av aksenten. Skriv bare inn "kafe" og du vil få forslag om "kafé".
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4.1.6 Hvordan bruker jeg Juster mål i TD Control ?

Handlingen Juster mål brukes til å finjustere aktiveringspunktet inne i målvinduet. Trådkorset i midten av målvinduet viser
hvor handlingen vil utføres.

Finjuster aktiveringspunktet ved å følge disse trinnene.

1. Velg ikonet (Juster mål).
2. Beveg det enkle sporet i målvinduet, med blikket ditt, frem til du treffer det eksakte punktet du ønsker.

Trådkorset vil flytte seg til den nye posisjonen.

3. Gjenta frem til du har det ønskede målet innenfor trådkorset.

4.1.7 Hvordan bruker jeg Dobbeltklikk i TD Control ?

1. Fokuser blikket på det ønskede området av skjermen (eller ikon på skjermen) der du ønsker å utføre Handlingen.

2. Velg ikonet (Aktivator).
Interaction Menu vil åpnes.

3. Trådkorset i midten av målvinduet viser hvor handlingen vil utføres.
Ved behov kan du finjustere aktiveringspunktet ved å følge disse trinnene.

a. Velg ikonet (Juster mål).
b. Beveg det enkle sporet i målvinduet, med blikket ditt, frem til du treffer det eksakte punktet du ønsker.

Trådkorset vil flytte seg til den nye posisjonen.

c. Gjenta frem til du har det ønskede målet innenfor trådkorset.

4. Velg ikonet fra Interaction Menu.

4.1.8 Hvordan bruker jeg Venstreklikk i TD Control ?

1. Fokuser blikket på det ønskede området av skjermen (eller ikon på skjermen) der du ønsker å utføre Handlingen.

2. Velg ikonet (Aktivator).
Interaction Menu vil åpnes.

3. Trådkorset i midten av målvinduet viser hvor handlingen vil utføres.
Ved behov kan du finjustere aktiveringspunktet ved å følge disse trinnene.
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a. Velg ikonet (Juster mål).
b. Beveg det enkle sporet i målvinduet, med blikket ditt, frem til du treffer det eksakte punktet du ønsker.

Trådkorset vil flytte seg til den nye posisjonen.

c. Gjenta frem til du har det ønskede målet innenfor trådkorset.

4. Velg ikonet fra Interaction Menu.

4.2 Handlinger i Meny utenfor skjermen

4.2.1 Hvordan aktiverer jeg Bryter i TD Control?
Med Bryter kan brukeren bytte mellom aktiv programvare og starte Tobii Dynavox Applications.

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.
Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg (Bryter)-handlingen.
Bryteren vil åpnes.

For mer informasjon om bryter, se 6 Switcher, side 53.

4.2.2 Hvordan aktiverer jeg Instrumentpanel i TD Control ?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard).
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Instrumentpanelet åpnes.

Figur 4.7 Dashboard.

For mer informasjon, se 4.3 Handlingene på Dashboard, side 29

4.2.3 Pause i TD Control
Bruk av øyeblikk er en gjentatt fysisk oppgave, og musklene som brukes rundt øynene kan bli trette. Å pause blikket gir
deg ikke bare tid til å se på skjermen uten å samhandle, men gir øynene dine også tid til å hvile.

4.2.3.1 Hvordan setter jeg øyestyringen på pause i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Pause-handlingen).

Et oransje pause-ikon vil vises i et øyeblikk på skjermen, og det vil være en oransje ramme på skjermens
ytre kanter som indikerer at TD Control er satt på pause.
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4.2.3.2 Hvordan kan jeg se om øyestyringen er satt på pause i TD Control?
Det vil være en oransje ramme på skjermens ytre kanter.

4.2.3.3 Hvordan gjenoptar jeg øyestyringen i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet (Gjenoppta blikk) vil bli synlig i den nedre delen av skjermen.

2. Velg (Gjenoppta blikk)-ikonet for å gjenoppta øyesporing i TD Control.

4.2.4 Kontinuerlig modus i TD Control
Det er to (2) typer kontinuerlige moduser i TD Control.

● Avanserte kontinuerlige handlinger
● Enkle kontinuerlige handlinger

For mer informasjon om kontinuerlige handlinger, se 3.3.1.1 Kontinuerlig modus av meny utenfor skjermen., side 12.

4.2.4.1 Hvordan utfører jeg en Kontinuerlig handling i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg (Kontinuerlig klikk-handlingen).
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Kontinuerlig meny utenfor skjermen vil åpnes.

3. Velg en av de tilgjengelige kontinuerlige handlingene:
4. Fokuser blikket på det ønskede området av skjermen (eller ikon på skjermen) der du ønsker å utføre Handlingen.

Den valgte kontinuerlige handlingen vil være aktiv til brukeren aktivt endrer eller avslutter handlingen.

TD Control kan settes til å åpnes i en av disse modusene hvis ønskelig.

4.2.4.2 Hvordan endrer jeg den valgte kontinuerlige handling i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Kontinuerlig meny utenfor skjermen vil åpnes.

De valgte kontinuerlige handlingene vil ha en oransje bakgrunn.

2. Velg en av de tilgjengelige kontinuerlige handlingene.

4.2.4.3 Hvordan avslutter jeg den valgte kontinuerlige handling i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.
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Kontinuerlig meny utenfor skjermen vil åpnes.

De valgte kontinuerlige handlingene vil ha en oransje bakgrunn.

2. Velg ikonet (Lukk) for å stoppe å bruke Kontinuerlig handling.

4.3 Handlingene på Dashboard

4.3.1 Hvordan aktiverer jeg Dashboard i TD Control?
Dashboard er skjult, slik at den ikke skal forstyrre og/eller distrahere brukeren. For å få opp Dashboard, følg disse
trinnene.

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.
Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard).
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Dashboard vil åpnes.

4.3.2 Hvordan aktiverer jeg en handling fra Dashboard i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg handlingen som skal utføres fra Dashboard eller velg lukk-knappen for å avbryte.

4.3.3 Hvordan utfører jeg en hurtig Kalibrering i TD Control ?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg handlingen (Hurtigkalibrering).
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4. Prøv ut kalibreringen ved å se på de ulike målene.

5. Dersom det trengs, velg Kalibrer-knappen.
6. Se, en etter en, på de oransje prikkene som vises på skjermen, frem til de forsvinner.
7. Prøv ut den nye kalibreringen din.
8. Gjenta trinn 7-9 frem til du er fornøyd.
9. Velg Lukk-knappen.

For mer informasjon om kalibrering, se 5.2.1 Hvordan fungerer kalibreringsprosessen i TD Control?, side 37.

4.3.4 Hvordan setter jeg enheten min i dvale med TD Control?
Bruk av denne funksjonen betyr at noen andre må vekke enheten fordi det ikke er noen vekke-med-blikk-
funksjon.

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.
Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard).

3. Velg ikonet (Dvale).
4. Velg en av de følgende knappene:

● Dvale - For å sette enheten i dvale.
● Avbryt - For å avbryte.

4.3.5 Hvor åpner jeg Innstillingene i TD Control ?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.
Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg knappen (Innstillinger) for å få tilgang til innstillingene for TD Control.
For mer informasjon om tilgjengelige innstillinger, se 5 TD Control-innstillinger, side 33.
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4.3.6 Hvordan åpner jeg Notisbok i TD Control ?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.
Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Notisbok)-handlingen for å åpne notisboken.
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5 TD Control-innstillinger

Ikoner Handling Beskrivelse

Aktivering Åpner innstillinger for Aktivering & respons.
For mer informasjon, se 5.1 Aktivering , side 33.

Kalibrering Åpner innstillinger for Kalibrering.
For mer informasjon, se 5.2 Kalibrering , side 37.

Tastatur Åpner innstillinger for Tastatur.
For mer informasjon, se 5.3 Tastatur , side 41.

Modus Åpner Modus-innstillingene.
For mer informasjon, se 5.4 Modus , side 45

Generelt Åpner generelle innstillinger.
For mer informasjon, se 5.5 Generelt , side 46

Tilpassing Åpner Tilpasning-innstillinger.
For mer informasjon, se 5.6 Tilpassing , side 48

Enhet Åpner Enhet-innstillinger.
For mer informasjon, se 5.7 Enhet

Min konto Åpner Min konto.
For mer informasjon, se 5.8 Min konto , side 51.

5.1 Aktivering

#12008273 TD Kontroll Brukerhåndbok v.1.1 - nb-NO 5 TD Control-innstillinger 33



5.1.1 Aktiveringsmetode

5.1.1.1 Hvordan endrer jeg aktiveringsmetoden i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Aktivering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Aktiveringsmetoden.
7. Velg en av de følgende radio-knappene:

● Blikk—Samhandle med Kontroll kun ved bruk av øynene dine
● Blikk og Bryter - Samhandle med Kontroll ved bruk av øynene dine sammen med en bryter

En bryter er nødvendig for å slå denne innstillingen på

8. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

9. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.1.2 Hastighet

5.1.2.1 Hvordan velger jeg Fikseringstiden for Sporet i TD Control ?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Aktivering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Hastighet.
7. Velg alternativknappen for Fikseringstid for en av de følgende verdiene:

● Langsom (standard)
● Medium
● Rask

8. Finjuster tiden med knappene og , om nødvendig.

9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.
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5.1.2.2 Hvordan angir/endrer jeg Fokuseringstiden for knappene i TD Control ?
Fokuseringstiden er tiden brukeren må fikse blikket på handlingselementene i interaksjonsmenyene og utenfor skjerm-
menyene og aktivere den valgte handlingen.

Denne innstillingen gjelder bare for fokuseringstiden for knappene. Det finnes også en tidsinnstilling for
tastaturet. For mer informasjon, se 5.3.2.1 Hvordan angir/endrer jeg Fokuseringstiden for tastaturet i TD
Control ?.

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.
Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Aktivering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Hastighet.
7. Velg alternativknappen for Fokuseringstid for en av de følgende verdiene:

● Langsom (standard)
● Medium
● Rask

8. Finjuster tiden med knappene og , om nødvendig.

9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.1.3 Sporing

5.1.3.1 Hvordan angir/endrer jeg Ugjennomsiktigheten på Sporet i TD Control ?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Aktivering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.

6. Velg (Neste side)-knappen for å gå til neste side med innstillinger.
7. Se i avsnittet om Spor.
8. Velg alternativknappen for Ugjennomsiktighet for en av de følgende verdiene:

● Lys (standard)
● Medium
● Mørk

9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.
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5.1.4 Juster mål

5.1.4.1 Hvordan kan jeg velge hvilken måte justeringsmål vil fungere på i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Aktivering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.

6. Velg (Neste side)-knappen for å gå til neste side med innstillinger.
7. Se i avsnittet om Justering av mål.
8. Velg alternativknappen for Justering av mål for en av de følgende verdiene:

● Av (standard) — Velg handlingen Juster mål manuelt fra Interaction Menu når du trenger å justere målet.
● Auto — Kontroll justerer målet for deg. Systemet vil lære å bli bedre og tilpasse seg brukeren over tid.
● Manuelt – Justering av mål vil bli aktivert automatisk ved fiksering slik at brukeren kan velge målpunktet før

Interaction Menu åpnes for å velge ønsket handling.

bruker med mindre nøyaktig blikk kan ha fordeler av å justere målet manuelt.

9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.1.4.2 Hvordan velger jeg virkemåten til zoomvinduet for Klikk og Dra i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Aktivering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.

6. Velg (Neste side)-knappen for å gå til neste side med innstillinger.
7. Se i avsnittet om Justering av mål.
8. Velg alternativknappen for Klikk og Dra for å slå zoomvinduet på/av i det siste trinnet når du utfører Klikk og dra-

handlingen.

9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.
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5.2 Kalibrering

5.2.1 Hvordan fungerer kalibreringsprosessen i TD Control?
Kalibreringsprosessen fungerer som følger:

Testkalibreringen vises når en kalibrering starter, enten det er en hurtigkalibrering eller en vanlig kalibrering. Denne siden
gir deg muligheten til å vurdere kvaliteten på din kalibrering.

På Test kalibrering-skjermen ser du sirkler med en liten prikk i midten. Den oransje prikken viser hvor brukeren ser. Ved å
feste blikket på en av prikkene viser den hvor øyestyringsenheten registrerer fikseringen i det punktet og hvor stor eller
liten forskyvning det er.

Dersom den oransje sirkelen er innenfor den hvite stiplede sirkelen er kalibreringen god nok for bruk av TD
Control
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Når Kalibrer-knappen velges vil den første kalibreringsskjermen vises. Det er en svart skjerm, og i midten av skjermen er
det en enkelt oransje prikk som har en svart kjerne.

Ingenting vil skje før brukeren fester blikket på prikken, øyestyringsenheten vil registrere fikseringen, og prikken vil blinke
en gang og forsvinne.

Så lenge prikken forblir på skjermen, har ikke øyestyringsenheten registrert blikkdataene for den posisjonen.

En ny skjerm vil vises. Det er en svart skjerm, og i de fire hjørnene vil det vises en oransje prikk med en svart kjerne.

Ingenting vil skje før brukeren fester blikket på en av prikkene, øyestyringsenheten vil registrere fikseringen på den
prikken, og prikken vil blinke en gang og forsvinne.

Så lenge prikken forblir på skjermen, har ikke øyestyringsenheten registrert blikkdataene for den posisjonen.

Når brukeren har festet blikket på alle prikkene på skjermen, og alle prikkene har forsvunnet, vil kalibreringsprosessen
avsluttes, og test kalibrering-skjermen vil vises igjen.

Prøv ut kalibreringen ved å se på sirklene på skjermen. Lukk test kalibrering-skjermen eller start en ny kalibrering hvis det
trengs.

5.2.2 Hvordan velger jeg hvilket øye som spores i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.
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3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Kalibrering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Kalibrering.
7. Velg alternativknappen for Spor øyne, og velg en av de følgende måtene som Øyestyringsenheten kan spore

brukerens øyne på:
● Begge (standard)
● Venstre
● Høyre

8. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

9. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.2.3 Hvordan sjekker jeg brukerens plassering ved bruk av Styringsstatus i TD
Control ?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.
Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Kalibrering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Sjekk posisjoneringen av brukeren ved å se i Styringsstatus-boksen.

For mer informasjon, se 3.5 Styringsstatus

7. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

8. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.2.4 Hvordan Kalibrerer jeg en bruker i TD Control ?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Kalibrering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Sjekk posisjoneringen av brukeren ved å se i Styringsstatus-boksen.

For mer informasjon, se 3.5 Styringsstatus

7. Velg knappen Test og kalibrering.
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Siden Kontroll av kalibrering åpnes.

8. Velg Kalibrer-knappen.
9. Se, en etter en, på de oransje prikkene som vises på skjermen, frem til de forsvinner.
10. Prøv den nye kalibreringen.
11. Gjenta trinn 7-9 frem til du er fornøyd.
12. Velg Lukk-knappen.

5.2.5 Hvordan endrer jeg skjermoppsettet for øyesporeren i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Kalibrering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Velg knappen Skjermoppsett.

Denne knappen aktiveres ikke med blikk og må velges med berøring eller med mus.

7. Følg instruksjonene på skjermen.
8. Velg knappen Ferdig.

9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.
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5.3 Tastatur

Språk

Det valgte tastaturoppsettet vises. Velg Endre-knappen for å endre tastaturoppsettet til et annet språk. Flere ulike
språktastaturoppsett er tilgjengelige.

5.3.1 Aktiveringsmetode

5.3.1.1 Hvordan endrer jeg aktiveringsmetoden i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Aktiveringsmetoden.
7. Velg en av de følgende radio-knappene:

● Blikk—Samhandle med Kontroll kun ved bruk av øynene dine
● Blikk og Bryter - Samhandle med Kontroll ved bruk av øynene dine sammen med en bryter

En bryter er nødvendig for å slå denne innstillingen på

8. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

9. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.3.2 Knapper

5.3.2.1 Hvordan angir/endrer jeg Fokuseringstiden for tastaturet i TD Control ?

Denne innstillingen gjelder bare for fokuseringstiden for tastaturen. Det finnes også en innstilling av
fokuseringstid for knappene. For mer informasjon, se 5.1.2.2 Hvordan angir/endrer jeg Fokuseringstiden for
knappene i TD Control ?.

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.
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Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Knapper.
7. Velg alternativknappen for en av de følgende fokuseringstidene (ms):

● Langsom (standard)
● Medium
● Rask

8. Finjuster tiden med knappene og , om nødvendig.

9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.3.2.2 Hvordan velger jeg atferd for Adaptiv fokuseringstid i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
6. Se i avsnittet om Knapper.
7. Velg alternativknappen for Adaptiv fokuseringstid for å slå Adaptiv fokuseringstid på/av.

8. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

9. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.3.3 Ordprediksjon

5.3.3.1 Hvordan velger jeg atferd for Prediksjoner i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.
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6. Velg (Neste side)-knappen for å gå til neste side med innstillinger.
7. Se i avsnittet om Prediksjoner.
8. Velg alternativknappen for Prediksjon for å slå ordprediksjon på/av.

9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.3.3.2 Hvordan angir/endrer jeg Fokuseringstiden for prediksjon i TD Control ?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.

6. Velg (Neste side)-knappen for å gå til neste side med innstillinger.
7. Se i avsnittet om Prediksjoner.
8. Velg alternativknappen for en av de følgende fokuseringstidene for prediksjon (ms):

● Langsom (standard)
● Medium
● Rask

9. Finjuster tiden med knappene og , om nødvendig.

10. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til Tastaturinnstillinger.

11. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.3.4 Generelt

5.3.4.1 Hvordan angir/endrer jeg Tastaturspråket i TD Control ?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.

6. Velg (Neste side)-knappen for å gå til neste side med innstillinger.
7. Referer til Generell-avsnitt under Språk.

Det aktive språket vil vises etter Språk-overskriften.

8. Velg Endre-knappen.
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9. Pass på at alternativknappen Installert velges.
10. Velg ønsket språk.

11. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til Tastaturinnstillinger.

12. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

13. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.3.4.2 Hvordan laster jeg ned et nytt Tastaturspråk i TD Control?

Kontroller at enheten er koblet til Internett før du fortsetter.

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.
Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.

6. Velg (Neste side)-knappen for å gå til neste side med innstillinger.
7. Referer til Generell-avsnitt under Språk.

Det aktive språket vil vises etter Språk-overskriften.

8. Velg Endre-knappen.
9. Velg knappen Last ned.

10. Velg ikonet (Last ned) for det ønskede språket.
11. Velg Installer-knappen for å laste ned det valgte språket.

12. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til Tastaturinnstillinger.

13. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

14. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.3.4.3 Hvordan velger jeg atferd for feedbacklyd ved skriving i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Se etter (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg Åpne-knappen.

6. Velg (Neste side)-knappen for å gå til neste side med innstillinger.
7. Se i avsnittet om Generell.
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8. Velg alternativknappen for Feedbacklyd ved skriving for å slå feedbacklyd ved skriving på/av.

9. Velg (Neste side)-knappen for å gå til neste side med innstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.4 Modus

5.4.1 Kontinuerlig modus

5.4.1.1 Hvordan velger jeg type av Kontinuerlig modus som skal brukes i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Se etter (Modus)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
6. Velg Åpne-knappen.
7. Se i avsnittet om Kontinuerlig modus.
8. Velg en av de følgende alternativknappene i Modus:

● Avansert
● Forenklet

For mer informasjon, se 3.3.1.1 Kontinuerlig modus av meny utenfor skjermen., side 12.

9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til Tastaturinnstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.4.1.2 Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg kontinuerlig modus med Oppstart i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.
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2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Se etter (Modus)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
6. Velg Åpne-knappen.
7. Se i avsnittet om Kontinuerlig modus.
8. Velg alternativknappen for Oppstart for å innstille at Kontroll vil slås på/av i valgt kontinuerlig modus.

9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til Tastaturinnstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.5 Generelt

5.5.1 Hvordan velger jeg Programspråket for TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Se etter (Generell)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
6. Velg Åpne-knappen.
7. Se i avsnittet om Programspråk.

Det aktive språket vil vises etter Språk-overskriften.

8. Velg Endre-knappen.
9. Velg ønsket språk.
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10. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til Generelle innstillinger.

11. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

12. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.5.2 Hvordan samler jeg inn logger for TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Se etter (Generell)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
6. Velg Åpne-knappen.
7. Se i avsnittet om Samling av logger.
8. Velg Logg-knappen.
9. Velg Ja-knappen.

Logger vil bli opprettet på skrivebordet.

10. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

11. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.5.3 Hvordan velger jeg å Auto-starte TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Se etter (Generell)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
6. Velg Åpne-knappen.
7. Se i avsnittet om Auto-start.
8. Sett av/på-bryteren for Auto-start til På for å starte TD Control automatisk når Windows® på enheten starter.

9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.
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5.6 Tilpassing

5.6.1 Hvordan sletter jeg en handling fra interaksjonsmenyen i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Se etter (Tilpasning)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
6. Velg Åpne-knappen.

7. Velg -knappen for handlingen som skal slettes.
8. Velg knappen Fjerne.
9. Gjenta trinn 7-8 frem til du er fornøyd.

10. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

11. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.6.2 Hvordan legger jeg til en handling fra interaksjonsmenyen i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Se etter (Tilpasning)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
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6. Velg Åpne-knappen.

7. Velg knappen (Legg til) for ønsket posisjon.
8. Velg Handling for å legge til.
9. Velg knappen Legg til.

10. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til Tastaturinnstillinger.

11. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.7 Enhet
Denne funksjonen er bare tilgjengelig på I-Series I-13 og I-16.

5.7.1 Tilpassbare knapper på I-Series

5.7.1.1 Hvordan setter/endrer jeg handlingen for trekants-knappen for I-serienTD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

6. Se etter (Enhet)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
7. Velg Åpne-knappen.
8. Velg knappen Endre for avsnittet trekantknapp:
9. Velg alternativknappen for en av de følgende funksjonene:

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

10. Velg OK-knappen.

11. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til Tastaturinnstillinger.

12. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.7.1.2 Hvordan setter/endrer jeg handlingen for kvadrat-knappen for I-serienTD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

6. Se etter (Enhet)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
7. Velg Åpne-knappen.
8. Velg knappen Endre for avsnittet trekantknapp:
9. Velg alternativknappen for en av de følgende funksjonene:

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

10. Velg OK-knappen.

11. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til Generelle innstillinger.

12. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.7.1.3 Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg volumknappene på I-serien i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

6. Se etter (Enhet)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
7. Velg Åpne-knappen.
8. Velg alternativknappen for Volumknappene for å slå volumknappene på/av.
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9. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

10. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.

5.8 Min konto
Din gratis myTobiiDynavox.com-konto gir deg tilgang til mange fordeler, slik som skylagring for sikkerhetskopiering av dine
prediksjoner og synkronisering mellom flere enheter.

5.8.1 Hvordan oppretter jeg en konto for kontoen min i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Velg (Ny konto)-knappen.
5. Velg Opprett konto-knappen.

6. Fyll ut alle feltene ved å bruke (Rediger)-knappen for hver verdi.
7. Velg alternativknappen for å godta Vilkårene.

Velg vilkår og betingelser -knappen for å lese vilkårene.

8. Velg Opprett-knappen.
En bekreftelses-e-post vil bli sendt til e-postadressen.

9. Gå til din e-postkonto.
10. Åpne Bekreft e-post fra Tobii Dynavox.
11. Velg Bekreft e-post-knappen i e-posten for å bekrefte e-postadressen.

5.8.2 Hvordan logger jeg inn til Min konto i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Ikonet for inaktivert skjerm vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg ikonet (Dashboard) for å åpne Dashboard.

3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Control-innstillingene.

4. Velg (Ny konto)-knappen.

5. Velg knappen (Rediger) for e-postadressen.
6. Angi E-postadressen.

7. Velg knappen (Rediger) for passordet.
8. Angi Passordet.
9. Velg Logg inn-knappen.

#12008273 TD Kontroll Brukerhåndbok v.1.1 - nb-NO 5 TD Control-innstillinger 51



10. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Control-innstillinger.

11. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Control-innstillinger.
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6 Switcher
Switcher er en hjelpeapp som gjør det enkelt å bytte mellom installerte Tobii Dynavox apper, apper generelt og åpne
vinduer.

6.1 Hvordan åpner jeg Bryter i TD Control?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Bryter-appen vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg Switcher
Bryteren vil åpnes.

6.2 Hvordan bytter jeg til et program i Switcher
Hvis du vil legge til en ikke-Tobii Dynavoxapp, må du sørge for å starte den ønskede applikasjonen før du
fortsetter.

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.
Bryter-appen vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg Switcher
3. Velg ønsket applikasjon.
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4. Velg (Ferdig)-knappen i øverste venstre hjørne.

5. Velg knappen (Lukk).

6.3 Hvordan legger jeg til en app i Switcher?
Hvis du vil legge til en ikke-Tobii Dynavoxapp, må du sørge for å starte den ønskede applikasjonen før du
fortsetter.

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.
Bryter-appen vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg Switcher

3. Velg (Rediger)-knappen i øverste venstre hjørne.

4. Velg (Legg til)-knappen for ønsket sted.
5. Velg riktig fane:

● Tobii Dynavox
● Anvende appen

6. Velg ønsket applikasjon.

7. Velg (Ferdig)-knappen i øverste venstre hjørne.

8. Velg knappen (Lukk).

6.4 Hvordan sletter jeg en app i Switcher?
1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten.

Bryter-appen vil bli synlig i den nedre, midtre delen av skjermen.

2. Velg Switcher

3. Velg (Rediger)-knappen i øverste venstre hjørne.

4. Velg (Slett)-knappen for ønsket sted.
5. Velg knappen Fjerne for å bekrefte.

6. Velg (Ferdig)-knappen i øverste venstre hjørne.

7. Velg knappen (Lukk).
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Støtte for Tobii Dynavox-enheten

Få hjelp via internett
Besøke den produktspesifikke støttesiden for Tobii Dynavox-enheten din. Den inneholder oppdatert informasjon om problemer og tips og triks for produktet. Finn støttesidene våre på:
www.TobiiDynavox.com/support-training
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Copyright ©Tobii Dynavox AB. Ikke alle produkter og tjenester tilbys i hvert lokale marked. Spesifikasjoner kan endres uten varsel på forhånd. Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.

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

	1 Om TD Control 
	1.1 Bruksområde 
	1.2 Systemkrav 

	2 Første oppstart 
	3 Oversikt over TD Control 
	3.1 Trace 
	3.2 Interaction Menu 
	3.3 Menyer utenfor skjerm i TD Control 
	3.3.1 Meny utenfor skjermen 
	3.3.2 Tastatur for meny utenfor skjermen 

	3.4 Dashboard 
	3.5 Styringsstatus 
	3.6 Ingen øyestyringsenhet tilkoblet 

	4 Slik bruker du øyestyring 
	4.1 Handlingene i Interaction Menu 
	4.1.1 Hvordan utfører jeg en handling med TD Control? 
	4.1.2 Hvordan bruker jeg Skrolle i TD Control ? 
	4.1.3 Hvordan utfører jeg et Høyreklikk i TD Control ? 
	4.1.4 Hvordan bruker jeg Klikk og dra i TD Control? 
	4.1.5 Hvordan aktiverer jeg Tastaturet i TD Control ? 
	4.1.6 Hvordan bruker jeg Juster mål i TD Control ? 
	4.1.7 Hvordan bruker jeg Dobbeltklikk i TD Control ? 
	4.1.8 Hvordan bruker jeg Venstreklikk i TD Control ? 

	4.2 Handlinger i Meny utenfor skjermen 
	4.2.1 Hvordan aktiverer jeg Bryter i TD Control? 
	4.2.2 Hvordan aktiverer jeg Instrumentpanel i TD Control ? 
	4.2.3 Pause i TD Control 
	4.2.4 Kontinuerlig modus i TD Control 

	4.3 Handlingene på Dashboard 
	4.3.1 Hvordan aktiverer jeg Dashboard i TD Control? 
	4.3.2 Hvordan aktiverer jeg en handling fra Dashboard i TD Control? 
	4.3.3 Hvordan utfører jeg en hurtig Kalibrering i TD Control ? 
	4.3.4 Hvordan setter jeg enheten min i dvale med TD Control? 
	4.3.5 Hvor åpner jeg Innstillingene i TD Control ? 
	4.3.6 Hvordan åpner jeg Notisbok i TD Control ? 


	5 TD Control-innstillinger 
	5.1 Aktivering 
	5.1.1 Aktiveringsmetode 
	5.1.2 Hastighet 
	5.1.3 Sporing 
	5.1.4 Juster mål 

	5.2 Kalibrering 
	5.2.1 Hvordan fungerer kalibreringsprosessen i TD Control? 
	5.2.2 Hvordan velger jeg hvilket øye som spores i TD Control? 
	5.2.3 Hvordan sjekker jeg brukerens plassering ved bruk av Styringsstatus i TD Control ? 
	5.2.4 Hvordan Kalibrerer jeg en bruker i TD Control ? 
	5.2.5 Hvordan endrer jeg skjermoppsettet for øyesporeren i TD Control? 

	5.3 Tastatur 
	5.3.1 Aktiveringsmetode 
	5.3.2 Knapper 
	5.3.3 Ordprediksjon 
	5.3.4 Generelt 

	5.4 Modus 
	5.4.1 Kontinuerlig modus 

	5.5 Generelt 
	5.5.1 Hvordan velger jeg Programspråket for TD Control? 
	5.5.2 Hvordan samler jeg inn logger for TD Control? 
	5.5.3 Hvordan velger jeg å Auto-starte TD Control? 

	5.6 Tilpassing 
	5.6.1 Hvordan sletter jeg en handling fra interaksjonsmenyen i TD Control? 
	5.6.2 Hvordan legger jeg til en handling fra interaksjonsmenyen i TD Control? 

	5.7 Enhet 
	5.7.1 Tilpassbare knapper på I-Series 

	5.8 Min konto 
	5.8.1 Hvordan oppretter jeg en konto for kontoen min i TD Control? 
	5.8.2 Hvordan logger jeg inn til Min konto i TD Control? 


	6 Switcher 
	6.1 Hvordan åpner jeg Bryter i TD Control? 
	6.2 Hvordan bytter jeg til et program i Switcher 
	6.3 Hvordan legger jeg til en app i Switcher? 
	6.4 Hvordan sletter jeg en app i Switcher? 


