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1 Info TD Control
1.1 Beoogd gebruik
Oogbesturingstechnologie van Tobii Dynavox heeft duizenden personen met communicatie- en mobiliteitsproblemen
geholpen om beter te communiceren en een onafhankelijker leven te leiden. Maar hoe zit het met degenen die verder
willen gaan en hun computer optimaal willen gebruiken? TD Control is een nieuwe manier om uw computer te gebruiken
en te bedienen met behulp van oogbesturing en biedt een meer intuïtieve ervaring die ultieme onafhankelijkheid biedt.
Oogbesturingstechnologie bestaat al vele jaren, maar TD Control is anders omdat u niet alleen een computer met uw
ogen kunt bedienen, maar het de meest intuïtieve en logische manier is om dit te doen. Met deze innovatieve aanpak, die
'Interaction First' wordt genoemd, kunt u uw computer eenvoudig en op uw eigen tempo gebruiken. Daarnaast kunt u ook
gebruikmaken van uw favoriete software, zoals browsers, e-mailprogramma's en games.

Met Interaction First kunnen gebruikers het object selecteren dat ze willen gebruiken voordat ze beslissen wat ze willen
doen. Dit is een natuurlijker en intuïtiever gedrag en helpt het aantal mislukte pogingen te verminderen.

Neem de volledige controle over uw computer door alleen uw ogen te gebruiken. U kunt alle typen muis- en veegacties
emuleren en in tekst typen met onze software. We hebben ook slimme snelkoppelingen toegevoegd om het nog
makkelijker te maken om toegang te krijgen tot alle delen van Windows!

1.2 Systeemvereisten
Component Vereisten

Computer en processor i5-4200U, 1,60 GHz (4de generatie i5 met twee kernen / 4
threads)

Geheugen (RAM) 8 gigabyte (GB) RAM (aanbevolen minimum).

Vaste schijf 500 megabyte (MB) beschikbaar.

Besturingssysteem Windows 10

.NET-versie 4.7.2
Eyetracker Tobii Dynavox I-Series I-13, I-16 en Tobii Dynavox PCEye

5
Aanvullende vereisten en overwegingen Een internetverbinding wordt aanbevolen voor het

ontvangen van updates.
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2 Eerste keer opstarten
Wanneer TD Control voor de eerste keer wordt gestart, moet de gebruiker het introductieproces doorlopen. Het
introductieproces bestaat uit deze stappen:

1. Het opstartscherm.
2. Het welkomstscherm.
3. Het trackstatusscherm (om weer te geven hoe de gebruiker gepositioneerd is voor de eyetracker). (Zie 3.5 Venster

Trackstatus, pagina 18 voor meer informatie).
4. Kalibratiescherm (zie 5.2 Kalibratie voor meer informatie).
5. Servicevoorwaardenscherm
6. Scherm snelstarthandleiding
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Wanneer u de knop (Gids verbergen) in de snelstarthandleiding selecteert, wordt - onderaan het midden van het
scherm een bericht weergegeven met informatie over het openen van het Dashboard.

Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.

Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

De pop-up wordt weergegeven totdat de gebruiker het (Dashboard) pictogram selecteert.

De eerste keer dat de gebruiker het pictogram (Dashboard) selecteert, wordt de snelstarthandleiding voor het
Dashboard weergegeven.

Selecteer de knop (Gids verbergen) in de snelstarthandleiding om de snelstarthandleiding af te sluiten.
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3 Overzicht van TD Control
3.1 Het Trace
De tracering volgt de blik van de gebruiker. De tracering is minder ondoorzichtig totdat de gebruiker de blik heeft gericht,
waarna deze effen wordt en de Activering weergeeft. De Activering wijst altijd naar het midden van het scherm, waar het
Interaction Menu zich bevindt. Het gebied tussen de kleine en de grote cirkels wordt vergrendeld op de positie van het
scherm waar de tracering zich bevindt wanneer de gebruiker de blik fixeert en er wordt een momentopname van het
gebied in de tracering weergegeven in het doelgebied van de tracering. Wanneer de gebruiker de tracering sluit, wordt de
momentopname vrijgegeven en keert de tracering terug naar de inactieve status. De tracering werkt op alle
achtergrondtypen.

Afbeelding 3.1 De actieve tracering

Tabel 3.1 De tracering

Element Actie Beschrijving

De tracering De tracering geeft de gebruiker feedback over waar de blik van de gebruiker op het
scherm zich bevindt. De tracering beweegt over het scherm en volgt de blik van de
gebruiker. Wanneer de gebruiker de blik gedurende een ingestelde tijd op het scherm
richt, wordt de Activering weergegeven.

Activering Opent het Interaction Menu. Zie 3.2 Het Interaction Menu, pagina 10 voor meer
informatie.

Dashboard Opent het Dashboard. Zie 3.4 Het Dashboard, pagina 16 voor meer informatie.
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3.2 Het Interaction Menu

De grote cirkel, met het dradenkruis in het midden en in het midden van het Interaction Menu, is een ingezoomde
momentopname van het doelgebied. Het dradenkruis kan nauwkeurig worden afgesteld, zodat deze precies op het
gewenste punt in het doelgebied kan worden gericht. In Tabel 3.2 Interaction Menu, pagina 10 worden alle beschikbare
acties in het Interaction Menu uitgelegd.

Tabel 3.2 Interaction Menu

Picto-
gram

Actie Beschrijving

Scrollen Actie waarmee, als deze wordt uitgevoerd in een venster waarin kan worden
geschoven, u met uw blik de pagina kunt schuiven.

● Kijk naar het gebied waarin kan worden geschoven en houd uw blik erop gericht.
Het Interaction Menu wordt geopend.

● Selecteer de actie Schuiven.
● Kijk boven het schuifanker om omhoog te schuiven.
● Kijk onder het schuifanker om omlaag te schuiven.
● Kijk links van het schuifanker om naar links te schuiven.
● Kijk rechts van het schuifanker om naar rechts te schuiven.
● Kijk naar de knop Afsluiten aan de rechterkant om de schuifactie af te sluiten.

Gebruik de taak Schuiven met blik om horizontaal te schuiven in Modern UI-
apps en in het Modern UI Windows-startscherm.

Hoe verder u van het schuifanker wegkijkt, hoe sneller het schuift.

Zie 4.1.2 Hoe gebruik ik Schuiven in TD Control ?, pagina 19 voor meer informatie

Met rechts klikken Actie waarmee u een keer met de rechtermuisknop klikt.
Zie 4.1.3 Hoe voer ik een klik met een rechtermuisknop uit in TD Control?, pagina 20
voor meer informatie

Klikken en slepen Actie voor het verplaatsen van objecten of geselecteerde gebieden.

● Kijk naar het object dat u wilt verplaatsen.
● Selecteer de actie Klikken en vasthouden.
● Kijk naar de neerzetpositie voor het object.
● Selecteer het pictogram Neerzetten dat op het scherm verschijnt wanneer u uw

blik op de neerzetpositie gericht houdt.
Zie 4.1.4 Hoe gebruik ik Klikken en neerzetten in TD Control?, pagina 21 voor meer
informatie
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Picto-
gram

Actie Beschrijving

Toetsenbord Actie waarmee een toetsenbord op het scherm voor typen met blik wordt geopend.
Deze actie benadrukt de plek waar de gebruiker de acie uitvoert, wat betekent dat er
met de linkermuisknop wordt geklikt en het toetsenbord vervolgens wordt geopend.
Zie 4.1.5 Hoe activeer ik het toetsenbord in TD Control?, pagina 22 voor meer
informatie.

Doel aanpassen Actie voor het nauwkeurig afstellen van het interactiedoel op het scherm.

● Kijk naar de positie waar u een actie wilt uitvoeren om het Interaction Menu te
openen.

● Kijk naar de actie Doel aanpassen
● Stel het doelgebied nauwkeurig af door het dradenkruis met uw blik in het

doelvenster te verplaatsen om het exacte gewenste punt te raken.
● Selecteer de actie die u wilt uitvoeren.
Zie 4.1.6 Hoe gebruik ik Doel aanpassen in TD Control?, pagina 25 voor meer
informatie

Dubbelklik Actie waarmee u dubbelklikt.
Zie 4.1.7 Hoe gebruik ik Dubbelklikken in TD Control?, pagina 25 voor meer
informatie

Met links klikken Actie waarmee u een keer met de linkermuisknop klikt of, voor apparaten met
aanraakbediening, een keer met de vinger tikt.
Zie 4.1.8 Hoe gebruik ik Klikken met de linkermuisknop in TD Control?, pagina 25
voor meer informatie

Hulp Actie waarmee een hulppagina wordt geopend.

Annuleren Actie waarmee u het Interaction Menu annuleert.

Tabel 3.3 Aanpassingstoetsen

Picto-
gram

Actie Beschrijving

Shift Actie waarmee de Shift-toetsenbordtoets wordt in- of uitgeschakeld.

Ctrl Actie waarmee de Ctrl-toetsenbordtoets wordt in- of uitgeschakeld.

Alt Actie waarmee de Alt-toetsenbordtoets wordt in- of uitgeschakeld.

3.3 Offscreenmenu's in TD Control
U vindt overal verschillende offscreenmenu's TD Control. Eén ding hebben ze gemeen: alle menu's buiten het scherm zijn
contextueel gebaseerd.
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3.3.1 Het Offscreenmenu
Eén hoofdmenu bevindt zich buiten het scherm, en dat menu staat bekend als het Offscreenmenu. De rest heeft een eigen
naam.

Tabel 3.4 Het Offscreenmenu

Picto-
gram

Actie Beschrijving

Switcher Actie waarmee de Switcher wordt geopend. Zie 6 Switcher, pagina 54 voor meer
informatie

Dashboard Actie waarmee de Dashboard wordt geopend. Zie 3.4 Het Dashboard, pagina 16 voor
meer informatie.

Pauze Actie waarmee de de interactie wordt gepauzeerd totdat de knop Besturing Hervatten is
geselecteerd.

Continue
modus

Actie waarmee het offscreenmenu Continue modus wordt geopend. Zie 3.3.1.1 Het
offscreenmenu Continue modus, pagina 12 voor meer informatie

3.3.1.1 Het offscreenmenu Continue modus
Er zijn twee (2) soorten continue modi in TD Control.

● Vereenvoudigd
● Geavanceerd

Voor meer informatie over het selecteren van de Continue modus raadpleegt u 5.4.1 Continue modus, pagina 46.

12 3 Overzicht van TD Control #12008273 TD Control Gebruikershandleiding v.1.1 - nl-NL



3.3.1.1.1 Het offscreenmenu Vereenvoudigde continu modus

Tabel 3.5 Het offscreenmenu Vereenvoudigde continu modus

Picto-
gram

Actie Beschrijving

Hulp Actie waarmee een hulppagina wordt geopend.

Tracering
weergeven

Actie waarmee de tracering op het scherm wordt weergegeven of verborgen.

Met links
klikken

Actie waarmee bij elke fixatie een enkele linkse klik wordt uitgevoerd. Raadpleeg Links
klikken in Tabel 3.2 Interaction Menu, pagina 10 voor meer informatie

Pauze Actie waarmee de de interactie wordt gepauzeerd totdat de knop Besturing Hervatten is
geselecteerd.
Zie 4.2.3 Pauzeren in TD Control voor meer informatie.

Annuleren Actie waarmee de Continue modus wordt afgesloten.
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3.3.1.1.2 Het offscreenmenu Geavanceerde continu modus

Tabel 3.6 Het offscreenmenu Geavanceerde continu modus

Picto-
gram

Actie Beschrijving

Hulp Actie waarmee een hulppagina wordt geopend.

Doel
aanpassen

Actie waarmee de functie Doel aanpassen automatisch wordt uitgevoerd voor elke
selectie. Zie 4.1.6 Hoe gebruik ik Doel aanpassen in TD Control?, pagina 25 voor meer
informatie

Met links
klikken

Actie waarmee bij elke fixatie een enkele linkse klik wordt uitgevoerd. Zie 4.1.8 Hoe
gebruik ik Klikken met de linkermuisknop in TD Control?, pagina 25 voor meer
informatie.

Klikken en
vasthouden

Actie waarmee de functie Klikken en vasthouden wordt uitgevoerd bij elke selectie. Zie
4.1.4 Hoe gebruik ik Klikken en neerzetten in TD Control?, pagina 21 voor meer
informatie.

Vasthouden
en slepen

Actie die de functie Vasthouden en slepen uitvoert bij elke selectie totdat de gebruiker
ervoor kiest deze te beëindigen. Dit is vooral nuttig bij het tekenen in software, zoals
Photoshop of Paint.

● Kijk waar op het scherm het startpunt voor vasthouden en slepen zich moet bevinden.
● Activeer de functie.
● Verplaats de blik naar de locatie op het scherm.

De blik wordt gevolgd.

● Kijk naar de neerzetpositie voor het object.
● Selecteer het pictogram Neerzetten dat op het scherm verschijnt wanneer u uw blik op

de neerzetpositie gericht houdt.

Annuleren Actie waarmee de Continue modus wordt afgesloten.

3.3.2 Het offscreenmenu van het toetsenbord
The offscreenmenu van het toetsenbord wordt weergegeven op het scherm wanneer de toetsenbord- of kladblokacties op
het scherm zichtbaar zijn.

Afbeelding 3.2 Het Dashboard.
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Tabel 3.7 Het offscreenmenu van het toetsenbord

Picto-
gram

Actie Beschrijving

Hulp Actie waarmee een hulppagina wordt geopend.

Kladblok
Actie waarmee de functie Kladblok wordt geopend.
Zie 4.3.6 Hoe ga ik naar Kladblok in TD Control ? voor meer informatie.

Kladblok
verbergen

Actie waarmee het Kladblok wordt verborgen. Er wordt een ander pictogram
weergegeven, afhankelijk van of het Kladblok boven of onder het toetsenbord geopend is.

Toetsenbord
verplaatsen

Actie die het toetsenbord naar de boven- of onderkant van het scherm verplaatst,
afhankelijk van waar het geopend is.

Grootte
aanpassen

Actie waarmee de grootte van het toetsenbord wordt aangepast

Pauze Actie waarmee de de interactie wordt gepauzeerd totdat de knop Besturing Hervatten is
geselecteerd.
Zie 4.2.3 Pauzeren in TD Control voor meer informatie.

Snelle taal Actie waarmee de Taalpagina wordt geopend om snel de toetsenbordtaal te wijzigen.

Annuleren Actie waarmee u het Dashboard annuleert.
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3.4 Het Dashboard

Afbeelding 3.3 Het Dashboard.

Tabel 3.8 Het Dashboard

Picto-
gram

Actie Beschrijving

Instellingen Actie waarmee de instellingen van TD Control worden geopend.

Zie 5 Instellingen TD Control voor meer informatie.

Kladblok Actie waarmee de functie Kladblok wordt geopend.

Zie 4.3.6 Hoe ga ik naar Kladblok in TD Control ? voor meer informatie.

Snelle
kalibratie

Actie waarmee de Snelle kalibratie wordt geopend.
Zie 4.3.3 Hoe kan ik snel een Kalibratie uitvoeren in TD Control? voor meer informatie

Standby Actie waarmee het apparaat in de slaapstand wordt gezet.
Zie 4.3.4 Hoe zet ik mijn apparaat in de slaapstand met TD Control?, pagina 32 voor meer
informatie

Hulp Actie waarmee een hulppagina wordt geopend.
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Picto-
gram

Actie Beschrijving

TD Control
afsluiten

Actie waarmee u de TD Control-software afsluit.

Annuleren Actie waarmee u het Dashboard annuleert.

Tabel 3.9 Sneltoetsenpaneel

Picto-
gram

Actie Beschrijving

kopiëren Actie waarmee het geselecteerde item/de geselecteerde tekst wordt gekopieerd.

plakken Actie waarmee het gekopieerde/geknipte item/tekst wordt geplakt.

knippen Actie waarmee het geselecteerde item/de geselecteerde tekst wordt gekopieerd.
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3.5 Venster Trackstatus

Afbeelding 3.4 Venster Trackstatus

De functie Trackstatus controleert of de gebruiker juist voor de oogbesturingsmodule zit.

● De twee (2) witte stippen: de ogen van de gebruiker en waar ze zich ten opzichte van het scherm bevinden. Voor
een optimale positie moeten de witte stippen in het midden van het zwarte gebied bevinden.

● De kleurrijke balk aan de rechterkant met de witte pijl: hoe ver of dicht de gebruiker zich van het scherm bevindt.
– Als de witte pijl in het midden van het groene gedeelte van de balk staat, bevindt de gebruiker zich op de

optimale afstand tot het scherm.
– Als de pijl in het onderste gedeelte van de balk staat: plaats de gebruiker dichterbij.
– Als de pijl op het bovenste gedeelte van de balk staat: laat de gebruiker verder van de oogbesturingsmodule

zitten.

3.6 Er is geen oogbesturingsmodule aangesloten
Als er geen oogbesturingsmodule op het apparaat is aangesloten of als iemand de oogbesturingsmodule heeft
losgekoppeld, wordt de volgende informatie weergegeven:

Er is geen oogbesturingsmodule aangesloten

Wanneer de oogbesturingsmodule is aangesloten/opnieuw is aangesloten, verdwijnt het bericht is automatisch.
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4 TD Control gebruiken
TD Control maakt het mogelijk voor de gebruiker om de standaard Windows omgeving te bedienen via een
selectiemethode in twee - stappen, waardoor de kans op ongewenst klikken afneemt.

De meeste functies in TD Control zijn geschikt voor Aanraken en Muis, zodat een zorgverlener of assistent de
gebruiker indien nodig gemakkelijker hulp kan bieden. Het is hiermee veel eenvoudiger voor de zorgverlener of
assistent om een actie te selecteren of de instellingen voor de gebruiker te wijzigen.
De functie Interaction Menu kan niet worden uitgevoerd zonder een oogbesturingsmodule.

4.1 De acties in het Interaction Menu

4.1.1 Hoe voer ik een actie uit met TD Control?
1. Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.

2. Selecteer het pictogram (Activator).
Het Interaction Menu wordt geopend.

3. Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd.
Stel indien nodig het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.

a. Selecteer het pictogram (Doel aanpassen).
b. Verplaats met uw blik de tracering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.

Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst.

c. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.

4. Selecteer de uit te voeren actie in het Interaction Menu of selecteer de de knop (Sluiten) om te annuleren.

4.1.2 Hoe gebruik ik Schuiven in TD Control ?

1. Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.
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2. Selecteer het pictogram (Activator).
Het Interaction Menu wordt geopend.

3. Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd.
Stel indien nodig het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.

a. Selecteer het pictogram (Doel aanpassen).
b. Verplaats met uw blik de tracering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.

Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst.

c. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.

4. Selecteer het pictogram om Interaction Menu te openen.
Er wordt een schuifanker op het scherm geplaatst waar het dradenkruis zich bevond.

5. Selecteer de manier waarop u wilt schuiven:
● Kijk boven het schuifanker om omhoog te schuiven.
● Kijk onder het schuifanker om omlaag te schuiven.
● Kijk links van het schuifanker om naar links te schuiven.
● Kijk rechts van het schuifanker om naar rechts te schuiven.
● Kijk in het gebied rond het schuifanker om het scrollen te pauzeren.

Hoe verder u van het schuifanker wegkijkt, hoe sneller het schuift.

U kunt desgwenst het anker naar het midden van het schuifbare gebied plaatsen voor de meeste
flexibiliteit.

6. Selecteer de knop (Sluiten) om te stoppen met schuiven.

4.1.3 Hoe voer ik een klik met een rechtermuisknop uit in TD Control?

1. Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.

2. Selecteer het pictogram (Activator).
Het Interaction Menu wordt geopend.

3. Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd.
Stel indien nodig het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.

a. Selecteer het pictogram (Doel aanpassen).
b. Verplaats met uw blik de tracering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.

Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst.

c. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.

4. Selecteer het pictogram om Interaction Menu te openen.
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4.1.4 Hoe gebruik ik Klikken en neerzetten in TD Control?

1. Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.

2. Selecteer het pictogram (Activator).
Het Interaction Menu wordt geopend.

3. Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd.
Stel indien nodig het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.

a. Selecteer het pictogram (Doel aanpassen).
b. Verplaats met uw blik de tracering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.

Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst.

c. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.

4. Selecteer het pictogram om Interaction Menu te openen.
5. Selecteer de nieuwe locatie voor het object.

Er wordt een indicatielijn weergegeven tussen de eerdere locatie en de nieuwe locatie van de tracering.

6. Richt de blik op de nieuwe locatie.
Een wordt een pictogram Neerzetten weergegeven op het scherm buiten de trace.

7. Selecteer de actie (Neerzetten) om het object op de nieuwe locatie neer te zetten.
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De actie Doel aanpassen wordt weergegeven.

8. Selecteer de exacte plek voor de nieuwe locatie.
9. Het object bevindt zich nu op de nieuwe locatie.

4.1.5 Hoe activeer ik het toetsenbord in TD Control?
Het toetsenbord wordt gebruikt om tekst in een document in te voeren, tekst in een zoekbalk in te voeren, na Naam
wijzigen in een menu te selecteren om de naam van een document te wijzigen

1. Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.

2. Selecteer het pictogram (Activator).
Het Interaction Menu wordt geopend.

3. Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd.
Stel indien nodig het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.

a. Selecteer het pictogram (Doel aanpassen).
b. Verplaats met uw blik de tracering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.

Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst.

c. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.

4. Selecteer het pictogram om Interaction Menu te openen.

5. Gebruik indien nodig de knoppen (Toetsenbord omhoog verplaatsen) of (Toetsenbord omlaag
verplaatsen) om het toetsenbord te verplaatsen.

4.1.5.1 Toetsenbord

Door de toetsenbordfunctie in het Interaction Menu te selecteren, wordt het toetsenbord als schermtoetsenbord
geopend. Het toetsenbord wordt altijd geopend aan de andere kant van het scherm waar u acties hebt uitgevoerd. Het is

mogelijk om het toetsenbord te verplaatsen met de knoppen (Toetsenbord omhoog verplaatsen) of
(Toetsenbord omlaag verplaatsen) als het toetsenbord actief is op het scherm.
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Afhankelijk van de taal bestaat het toetsenbord uit vier-vijf (4-5) toetsenbordpagina's. De gebruiker kan gemakkelijk

schakelen tussen de verschillende toetsenbordpagina's door de knop , of in de rechterbovenhoek

van het toetsenbord of de knop in de linkerbovenhoek op de pagina’s Nummers en Extra tekens te selecteren.

De toets op het toetsenbord waar de gebruiker naar kijkt, wordt aangegeven door een lichtkleurig kader rond het teken/de

functie op de toets, en wanneer de toets wordt geselecteerd, verandert deze kort van kleur in de ingestelde

activeringskleur .

De toetsenbordpagina's zijn:

Afbeelding 4.1 Toetsenbord

Afbeelding 4.2 Nummers

Afbeelding 4.3 Extra tekens

#12008273 TD Control Gebruikershandleiding v.1.1 - nl-NL 4 TD Control gebruiken 23



Afbeelding 4.4 Taalspecifiek

Afbeelding 4.5 Functietoetsen

Zie 5 Instellingen TD Control, pagina 34 om de taal van het toetsenbord te wijzigen en andere instellingen voor het
toetsenbord.

4.1.5.1.1 Woordvoorspelling

De engine voor woordvoorspelling die in TD Control wordt gebruikt, is afkomstig van SwiftKey™ en wordt vaak gebruikt op
tablets en smartphones. SwiftKey™ maakt gebruik van verschillende technologieën voor kunstmatige intelligentie,
waarmee het volgende woord dat de gebruiker wil typen, kan worden voorspeld. SwiftKey™ leert van eerdere teksten die
de gebruiker heeft geschreven en biedt voorspellingen op basis van de de momenteel ingevoerde tekst en eerder
ingevoerde tekst. De taal voor woordvoorspelling varieert naargelang de instelling van Toetsenbordtaal.

Afbeelding 4.6 Toetsenbord met woordvoorspelling geactiveerd

Wanneer u woordvoorspelling gebruikt, worden er drie (3) vakjes weergegeven boven het toetsenbord. Het uiterst linkse
vakje geeft het meest waarschijnlijke voorspelde woord weer, en de overige twee (2) vakjes bevatten elk één voorspeld
woord. U kunt een voorspeld woord selecteren door het betreffende vakje te selecteren. Als het juiste woord niet wordt
weergegeven, typt u gewoon verder, en hopelijk wordt het betreffende woord na invoer van het volgende teken
weergegeven.

Als u Woordvoorspelling gebruikt en een woord met een accent, zoals café, wilt typen, bespaart u tijd en moeite
door het accent over te laten aan Woordvoorspelling. Typ gewoon 'cafe', en een van de suggesties is dan 'café'.

24 4 TD Control gebruiken #12008273 TD Control Gebruikershandleiding v.1.1 - nl-NL



4.1.6 Hoe gebruik ik Doel aanpassen in TD Control?

De actie Doel aanpassen wordt gebruikt om het activeringspunt in het doelvenster fijn af te stellen. Het dradenkruis in het
midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd.

Stel het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.

1. Selecteer het pictogram (Doel aanpassen).
2. Verplaats met uw blik de tracering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.

Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst.

3. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.

4.1.7 Hoe gebruik ik Dubbelklikken in TD Control?

1. Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.

2. Selecteer het pictogram (Activator).
Het Interaction Menu wordt geopend.

3. Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd.
Stel indien nodig het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.

a. Selecteer het pictogram (Doel aanpassen).
b. Verplaats met uw blik de tracering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.

Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst.

c. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.

4. Selecteer het pictogram om Interaction Menu te openen.

4.1.8 Hoe gebruik ik Klikken met de linkermuisknop in TD Control?

1. Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.

2. Selecteer het pictogram (Activator).
Het Interaction Menu wordt geopend.

3. Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd.
Stel indien nodig het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.
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a. Selecteer het pictogram (Doel aanpassen).
b. Verplaats met uw blik de tracering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.

Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst.

c. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.

4. Selecteer het pictogram om Interaction Menu te openen.

4.2 Acties in het Offscreenmenu

4.2.1 Hoe activeer ik Switcher in TD Control?
Met Switcher kan de gebruiker schakelen tussen actieve software en Tobii Dynavox-applicaties starten.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de actie (Switcher).
Switcher wordt geopend.

Zie 6 Switcher, pagina 54 voor meer informatie over Switcher.

4.2.2 Hoe activeer ik het Dashboard in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard).
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Het Dashboard wordt geopend.

Afbeelding 4.7 Het Dashboard.

Zie 4.3 De acties op het Dashboard, pagina 30 voor meer informatie

4.2.3 Pauzeren in TD Control
Oogbesturing is een herhaalde fysieke taak, en de spieren die rond de ogen worden gebruikt, kunnen vermoeid raken. De
oogbesturing pauzeren geeft u niet alleen de tijd om naar het scherm te kijken zonder interactie, maar geeft uw ogen ook
de tijd om te rusten.

4.2.3.1 Hoe pauzeer ik oogbesturing in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Pauzeren).

Er wordt kort een oranje pauzepictogram weergegeven op het scherm, en er wordt een oranje rand aan de
buitenranden van het scherm weergegeven om aan te geven dat TD Control gepauzeerd is.
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4.2.3.2 Hoe kan ik zien of de oogbesturing is gepauzeerd in TD Control?
Er verschijnt een oranje rand aan de buitenranden van het scherm.

4.2.3.3 Hoe hervat ik oogbesturing in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.

Het pictogram (Besturing hervatten) wordt zichtbaar in het onderste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Besturing hervatten) om de oogbesturing te hervatten in TD Control.

4.2.4 Continue modi in TD Control
Er zijn twee (2) verschillende modi continue acties in TD Control:

● Geavanceerde continue acties
● Eenvoudige continue acties

Voor meer informatie over de modi voor doorlopende acties raadpleegt u 3.3.1.1 Het offscreenmenu Continue modus,
pagina 12

4.2.4.1 Hoe voer ik een continue actie uit in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de actie (Continu klikken).
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Het offscreenmenu Continu wordt geopend.

3. Selecteer een van de beschikbare Continue acties.
4. Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.

De geselecteerde continue actie blijft actief tot de gebruiker de actie actief wijzigt of afsluit.

TD Control kan desgewenst worden ingesteld om in een van deze modi te worden geopend.

4.2.4.2 Hoe wijzig ik de geselecteerde continue actie in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het offscreenmenu Continu wordt geopend.

De geselecteerde Continue acties hebben een oranje achtergrond.

2. Selecteer een van de beschikbare Continue acties.

4.2.4.3 Hoe sluiten ik de geselecteerde continue actie in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
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Het offscreenmenu Continu wordt geopend.

De geselecteerde Continue acties hebben een oranje achtergrond.

2. Selecteer het pictogram (Sluiten) om de actie Continu te stoppen.

4.3 De acties op het Dashboard

4.3.1 Hoe activeer ik het Dashboard in TD Control?
Het Dashboard menu is verborgen, zodat het de gebruiker niet stoort en/of afleidt. Volg deze stappen om het Dashboard
op te roepen.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard).
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Het Dashboard wordt geopend.

4.3.2 Hoe activeer ik een actie in het Dashboard in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de uit te voeren actie in het Dashboard of selecteer de de knop Sluiten om te annuleren.

4.3.3 Hoe kan ik snel een Kalibratie uitvoeren in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Snelle kalibratie).
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4. Test uw kalibratie door naar de verschillende doelen te kijken.

5. Selecteer indien nodig de knop Kalibreren.
6. Kijk één voor één naar de oranje stippen die op het scherm worden weergegeven tot ze verdwijnen.
7. Probeer de nieuwe kalibratie uit.
8. Herhaal stappen 7 – 9 tot u tevreden bent.
9. Selecteer de Sluiten-knop.

Zie 5.2.1 Hoe werkt het kalibratieproces in TD Control?, pagina 38 voor meer informatie over kalibratie

4.3.4 Hoe zet ik mijn apparaat in de slaapstand met TD Control?
Als u deze functie gebruikt, moet iemand anders het apparaat uit de slaapstand halen omdat er geen wake-on-
gaze-functie is.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard).

3. Selecteer het pictogram (Slapen).
4. Selecteer één van de volgende acties:

● Slapen: om het apparaat in de slaapstand te zetten.
● Annuleren: om het in slaapstand zetten van het apparaat te annuleren.

4.3.5 Hoe ga ik naar de Instellingen in TD Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om naar de instellingen te gaan voor TD Control.
Zie 5 Instellingen TD Control, pagina 34 voor meer informatie over de beschikbare instellingen
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4.3.6 Hoe ga ik naar Kladblok in TD Control ?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Kladblok) om het Kladblok te openen.
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5 Instellingen TD Control

Pictogrammen Actie Beschrijving

Activering Opent de Activering en Feedback-instellingen.
Zie 5.1 Activering , pagina 34 voor meer informatie.

Kalibratie Opent de Kalibratie-instellingen.
Zie 5.2 Kalibratie , pagina 38 voor meer informatie.

Toetsenbord Opent de Toetsenbord-instellingen.
Zie 5.3 Toetsenbord , pagina 42 voor meer informatie.

Modus Opent deModus-instellingen.
Zie 5.4 Modus , pagina 46 voor meer informatie.

Algemeen Opent de Algemene instellingen.
Zie 5.5 Algemeen , pagina 47 voor meer informatie.

Aanpassing Opent de Aanpassing-instellingen.
Zie 5.6 Aanpassing , pagina 49 voor meer informatie.

Apparaat Opent de Apparaat-instellingen.
Zie 5.7 Apparaat voor meer informatie.

Mijn account Opent Mijn account.
Zie 5.8 Mijn account , pagina 52 voor meer informatie.

5.1 Activering
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5.1.1 Activeringsmethode

5.1.1.1 Hoe wijzig ik de activeringsmethode in TD Control
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Activeringsmethode.
7. Selecteer een van de volgende keuzerondjes:

● Oogbesturing: gebruik Control door alleen uw ogen te gebruiken
● Oogbesturing en schakelaar: gebruik Control door uw ogen en een schakelaar te gebruiken

Er is een schakelaar nodig om deze instelling in te schakelen.

8. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

9. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.1.2 Snelheid

5.1.2.1 Hoe selecteer ik de Fixatietijd voor tracering in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Snelheid.
7. Selecteer het keuzerondje voor de Fixatietijd voor een van de volgende waarden:

● Langzaam (standaard)
● Medium
● Snel

8. Stel indien nodig de tijd nauwkeurig in met de knoppen en .

9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.
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5.1.2.2 Hoe wijzig/selecteer ik de dwelltijd voor de knoppen in TD Control?
De dwelltijd is de tijd die de gebruiker nodig heeft om zijn blik te fixeren op de actie-items in de interactie- en
offscreenmenu's en om de geselecteerde actie te activeren.

Deze instelling dient alleen voor de dwelltijd voor de knoppen. Er is ook een dwelltijdinstelling voor het
toetsenbord. Zie 5.3.2.1 Hoe wijzig/selecteer ik de dwelltijd voor het toetsenbord in TD Control? voor meer
informatie.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Snelheid.
7. Selecteer het keuzerondje voor de Dwelltijd voor een van de volgende waarden:

● Langzaam (standaard)
● Medium
● Snel

8. Stel indien nodig de tijd nauwkeurig in met de knoppen en .

9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.1.3 Volgen

5.1.3.1 Hoe wijzig/selecteer ik Transparantie voor tracering in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.

6. Selecteer de knop (Volgende pagina) om naar de volgende pagina Instellingen te gaan.
7. Kijk in het gedeelte Tracering.
8. Selecteer het keuzerondje voor de Transparantie voor een van de volgende waarden:

● Licht (standaard)
● Medium
● Donker

9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.
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10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.1.4 Doel aanpassen

5.1.4.1 Hoe kan ik selecteren in welke richting ik het doel aanpas in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.

6. Selecteer de knop (Volgende pagina) om naar de volgende pagina Instellingen te gaan.
7. Kijk in het gedeelte Doel aanpassen.
8. Selecteer het keuzerondje voor de Doel aanpassen voor een van de volgende waarden:

● Uit (standaard): selecteer handmatig de actie Doel aanpassen uit het Interaction Menu wanneer u het doel wilt
aanpassen.

● Auto: Control past het doel voor u aan. Het systeem zal na verloop van tijd leren beter te worden en zich aan
de gebruiker aanpassen.

● Handmatig: Doel aanpassen wordt automatisch gestart bij fixatie voor de gebruiker om de doellocatie te
selecteren voordat het Interaction Menu wordt geopend voor het selecteren van de gewenste actie.

gebruikers met een minder nauwkeurige blik kunnen baat hebben bij het handmatig aanpassen van het
doel.

9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.1.4.2 Hoe selecteer ik het gedrag van het zoomvenster voor klikken en slepen in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.

6. Selecteer de knop (Volgende pagina) om naar de volgende pagina Instellingen te gaan.
7. Kijk in het gedeelte Doel aanpassen.
8. Selecteer het keuzerondje voor klikken en slepen om het zoomvenster in of uit te schakelen in de laatste stap bij

het uitvoeren van de actie klikken en slepen.

9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.
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10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.2 Kalibratie

5.2.1 Hoe werkt het kalibratieproces in TD Control?
Het kalibratieproces werkt als volgt:

De testkalibratie wordt weergegeven wanneer een kalibratie wordt gestart, ongeacht het een snelle kalibratie of een
gewone kalibratie is. Deze pagina biedt u de mogelijkheid om de kwaliteit van uw kalibratie te beoordelen.

Op het testkalibratiescherm zijn er cirkels met een kleine stip in het midden. De oranje stip geeft aan waar de gebruiker
naar kijkt. Door de blik op een van de punten te richten, kunt u zien waar de oogbesturingsmodule de fixatie in die stip
registreert en hoe klein of groot de afstand is.

Als de oranje cirkel zich binnen de gestippelde witte cirkel bevindt, is de kalibratie voldoende om TD Control te
gebruiken.

38 5 Instellingen TD Control #12008273 TD Control Gebruikershandleiding v.1.1 - nl-NL



Wanneer de knop Kalibreren is geselecteerd, wordt het eerste kalibratiescherm weergegeven. Het is een zwart scherm en
in het midden van het scherm is er een oranje stip met een zwart midden.

Er gebeurt niets totdat de gebruiker de blik op de stip richt, de eyetracker de fixatie registreert en de stip een keer knippert
en verdwijnt.

Zolang de stip op het scherm blijft, heeft de eyetracker de blikgegevens voor die positie niet geregistreerd.

Er verschijnt een nieuw scherm. Het is een zwart scherm, en in de vier hoeken ziet u een oranje stip met een zwart
midden.

Er gebeurt niets totdat de gebruiker de blik op een van de stippen richt, de eyetracker de fixatie op die stip registreert en
de stip een keer knippert en verdwijnt.

Zolang de stip op het scherm blijft, heeft de eyetracker de blikgegevens voor die positie niet geregistreerd.

Wanneer de gebruikers de blik op alle punten op het scherm hebben gericht en alle punten zijn verdwenen, is het
kalibratieproces voltooid en wordt het testkalibratiescherm opnieuw weergegeven.

Test de kalibratie door naar de cirkels op het scherm te kijken. Sluit het testkalibratiescherm of start indien nodig een
nieuwe kalibratie.

5.2.2 Hoe selecteer ik welk oog dat wordt gevolgd in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.
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2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Kalibratie) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Kalibratie.
7. Selecteer het keuzerondje voor Ogen volgen op een van de volgende manieren waarop de oogbesturingsmodule

de ogen van gebruikers kan volgen:
● Beide (standaard)
● Links
● Rechts

8. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

9. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.2.3 Hoe controleer ik de positionering van de gebruiker met Status volgen in TD
Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Kalibratie) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Controleer de positie van de gebruiker door in het venster Status volgen te kijken.

Zie 3.5 Venster Trackstatus voor meer informatie

7. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

8. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.2.4 Hoe kalibreer ik een gebruiker in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Kalibratie) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Controleer de positie van de gebruiker door in het venster Status volgen te kijken.

Zie 3.5 Venster Trackstatus voor meer informatie
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7. Selecteer de knop Testen en Kalibreren.
De pagina Kalibratie controleren wordt geopend.

8. Selecteer de knop Kalibreren.
9. Kijk één voor één naar de oranje stippen die op het scherm worden weergegeven tot ze verdwijnen.
10. Probeer de nieuwe kalibratie uit.
11. Herhaal stappen 7 – 9 tot u tevreden bent.
12. Selecteer de Sluiten-knop.

5.2.5 Hoe wijzig ik de weergave-instellingen voor mijn oogbesturingsmodule in TD
Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Kalibratie) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Selecteer de knopWeergave-instellingen.

Deze knop kan niet met oogbesturing worden bediend en moet worden geselecteerd door aanraking of
met de muis.

7. Volg de instructies op het scherm.
8. Selecteer de knop Gereed

9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.
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5.3 Toetsenbord

Taal

De geselecteerde taal voor toetsenbordindeling wordt getoond. Selecteer de knopWijzigen om de toetsenbordindeling te
wijzigen naar een andere taal. Er zijn verschillende talen voor toetsenbordindeling beschikbaar.

5.3.1 Activeringsmethode

5.3.1.1 Hoe wijzig ik de activeringsmethode in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Activeringsmethode.
7. Selecteer een van de volgende keuzerondjes:

● Oogbesturing: gebruik Control door alleen uw ogen te gebruiken
● Oogbesturing en schakelaar: gebruik Control door uw ogen en een schakelaar te gebruiken

Er is een schakelaar nodig om deze instelling in te schakelen.

8. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

9. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.3.2 Knoppen

5.3.2.1 Hoe wijzig/selecteer ik de dwelltijd voor het toetsenbord in TD Control?

Deze instelling dient alleen voor de dwelltijd voor het toetsenbord. Er is ook een dwelltijdinstelling voor de
knoppen. Zie 5.1.2.2 Hoe wijzig/selecteer ik de dwelltijd voor de knoppen in TD Control? voor meer informatie.
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1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Knoppen.
7. Selecteer het keuzerondje voor een van de volgende dwelltijden (ms):

● Langzaam (standaard)
● Medium
● Snel

8. Stel indien nodig de tijd nauwkeurig in met de knoppen en .

9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.3.2.2 Hoe selecteer ik het gedrag voor adaptieve dwellsnelheid in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
6. Kijk in het gedeelte Knoppen.
7. Selecteer het keuzerondje voor Adaptieve dwellsnelheid om de adaptieve dwellsnelheid in of uit te schakelen.

8. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

9. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.3.3 Voorspelling

5.3.3.1 Hoe selecteer ik het gedrag voor Voorspellingen in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.
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4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.

6. Selecteer de knop (Volgende pagina) om naar de volgende pagina Instellingen te gaan.
7. Kijk in het gedeelte Voorspellingen.
8. Selecteer het keuzerondje voor Voorspelling om de woordvoorspelling in of uit te schakelen.

9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.3.3.2 Hoe wijzig/selecteer ik de dwelltijd voor voorspellingen in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.

6. Selecteer de knop (Volgende pagina) om naar de volgende pagina Instellingen te gaan.
7. Kijk in het gedeelte Voorspellingen.
8. Selecteer het keuzerondje voor een van de volgende dwelltijden voor voorspellingen (ms):

● Langzaam (standaard)
● Medium
● Snel

9. Stel indien nodig de tijd nauwkeurig in met de knoppen en .

10. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar Toetsenbordinstellingen.

11. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.3.4 Algemeen

5.3.4.1 Hoe wijzig ik de Taal of stel ik deze in TD Control in?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.
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6. Selecteer de knop (Volgende pagina) om naar de volgende pagina Instellingen te gaan.
7. Kijk in het gedeelte Algemeen onder Taal.

De actieve taal wordt weergegeven achter de kop Talen.

8. Selecteer de knopWijzigen.
9. Zorg ervoor dat de knop Geïnstalleerd is geselecteerd.
10. Selecteer de gewenste taal.

11. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar Toetsenbordinstellingen.

12. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

13. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.3.4.2 Hoe download ik een nieuwe toetsenbordtaal in TD Control?
Controleer of uw apparaat is verbonden met internet voordat u verder gaat.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.

6. Selecteer de knop (Volgende pagina) om naar de volgende pagina Instellingen te gaan.
7. Kijk in het gedeelte Algemeen onder Taal.

De actieve taal wordt weergegeven achter de kop Talen.

8. Selecteer de knopWijzigen.
9. Selecteer de knop Downloaden.

10. Selecteer het pictogram (Downloaden) voor de gewenste taal.
11. Selecteer de knop Installeren om de geselecteerde taal te downloaden.

12. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar Toetsenbordinstellingen.

13. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

14. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.3.4.3 Hoe selecteer ik het gedrag voor het type geluidsfeedback in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.
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3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop Openen.

6. Selecteer de knop (Volgende pagina) om naar de volgende pagina Instellingen te gaan.
7. Kijk in het gedeelte Algemeen.
8. Selecteer het keuzerondje voor Type geluidsfeedback om de adaptieve dwellsnelheid in of uit te schakelen.

9. Selecteer de knop (Volgende pagina) om naar de volgende pagina Instellingen te gaan.

10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.4 Modus

5.4.1 Continue modus

5.4.1.1 Hoe selecteer ik welk type continue modus ik wil gebruiken in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.

5. Zoek naar het pictogram (Modus) om de juiste instellingenkaart te vinden.
6. Selecteer de knop Openen.
7. Kijk in het gedeelte Continue modus.
8. Selecteer een van de volgende keuzerondjes onder Modus:

● Geavanceerd
● Vereenvoudigd

Zie 3.3.1.1 Het offscreenmenu Continue modus, pagina 12 voor meer informatie.
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9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar Toetsenbordinstellingen.

10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.4.1.2 Hoe activeer/deactiveer ik Opstarten van de continue modus in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.

5. Zoek naar het pictogram (Modus) om de juiste instellingenkaart te vinden.
6. Selecteer de knop Openen.
7. Kijk in het gedeelte Continue modus.
8. Selecteer het keuzerondje voor Opstarten om Control in de geselecteerde continue modus in of uit te schakelen.

9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar Toetsenbordinstellingen.

10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.5 Algemeen

5.5.1 Hoe selecteer ik de Applicatietaal voor TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.
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4. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.

5. Zoek naar het pictogram (Algemeen) om de juiste instellingenkaart te vinden.
6. Selecteer de knop Openen.
7. Kijk in het gedeelte Applicatietaal.

De actieve taal wordt weergegeven achter de kop Talen.

8. Selecteer de knopWijzigen.
9. Selecteer de gewenste taal.

10. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar Algemene instellingen.

11. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

12. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.5.2 Hoe houd ik logboeken bij voor TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.

5. Zoek naar het pictogram (Algemeen) om de juiste instellingenkaart te vinden.
6. Selecteer de knop Openen.
7. Kijk in het gedeelte Logboeken bijhouden.
8. Selecteer de knop Logboek.
9. Selecteer de knop Ja

Logboeken worden op het bureaublad gemaakt.

10. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

11. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.5.3 Hoe selecteer ik Automatisch starten TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.
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5. Zoek naar het pictogram (Algemeen) om de juiste instellingenkaart te vinden.
6. Selecteer de knop Openen.
7. Kijk in het gedeelte Automatisch starten.
8. Zet de schuifknop Automatisch starten op Aan om TD Control automatisch te starten wanneer Windows® op het

apparaat wordt gestart.

9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.6 Aanpassing

5.6.1 Hoe verwijder ik een actie in het interactiemenu in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.

5. Zoek naar het pictogram (Aanpassing) om de juiste instellingenkaart te vinden.
6. Selecteer de knop Openen.

7. Selecteer de knop voor de te verwijderen actie.
8. Selecteer de knop Verwijderen.
9. Herhaal stappen 7–8 totdat u tevreden bent.

10. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

11. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.
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5.6.2 Hoe voeg ik een actie toe in het Interactiemenu in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.

5. Zoek naar het pictogram (Aanpassing) om de juiste instellingenkaart te vinden.
6. Selecteer de knop Openen.

7. Selecteer de knop (Toevoegen) voor de gewenste positie.
8. Selecteer de toe te voegen actie.
9. Selecteer de knop Toevoegen.

10. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar Toetsenbordinstellingen.

11. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.7 Apparaat
Deze functie is alleen beschikbaar op de I-Series I-13 en I-16.

5.7.1 Aanpasbare knoppen van de I-Series

5.7.1.1 Hoe stel/wijzig ik de actie voor de driehoeksknop voor de I-Series in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.
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3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.

5. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.

6. Zoek naar het pictogram (Apparaat) om de juiste instellingenkaart te vinden.
7. Selecteer de knop Openen.
8. Selecteer de knopWijzigen voor het gedeelte Driehoeksknop
9. Selecteer het keuzerondje voor een van de volgende functies:

● Trackstatus
● Kalibreren
● Switcher
● Toetsenbord
● Geen (Standaard)

10. Selecteer de OK knop.

11. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar Toetsenbordinstellingen.

12. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.7.1.2 Hoe stel/wijzig ik de actie voor de Vierkantsknop voor de I-Series in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.

5. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.

6. Zoek naar het pictogram (Apparaat) om de juiste instellingenkaart te vinden.
7. Selecteer de knop Openen.
8. Selecteer de knopWijzigen voor het gedeelte Driehoeksknop
9. Selecteer het keuzerondje voor een van de volgende functies:

● Trackstatus
● Kalibreren
● Switcher
● Toetsenbord
● Geen (Standaard)

10. Selecteer de OK knop.

11. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar Algemene instellingen.

12. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.
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5.7.1.3 Hoe activeer/deactiveer ik de Volumeknoppen op de I-Series in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.

5. Selecteer de knop (Volgend scherm) aan de rechterkant.

6. Zoek naar het pictogram (Apparaat) om de juiste instellingenkaart te vinden.
7. Selecteer de knop Openen.
8. Selecteer het keuzerondje voor Volumeknoppen om de Volumeknoppen in of uit te schakelen.

9. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

10. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.

5.8 Mijn account
Uw gratis myTobiiDynavox.com-account geeft u toegang tot tal van voordelen, zoals cloud-opslag voor back-ups van uw
voorspellingen en synchronisatie-instellingen tussen meerdere apparaten.

5.8.1 Hoe maak ik een account voor Mijn account in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Selecteer de knop (Mijn account).
5. Selecteer de knop Account maken.

6. Vul alle velden in met de knop (Bewerken) voor elke waarde.
7. Selecteer het keuzerondje om akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden.

Selecteer de knop Algemene voorwaarden om de Algemene voorwaarden te lezen.

8. Selecteer de knop Maken.
Er wordt een verificatiemail naar het e-mailadres gestuurd.

9. Ga naar uw e-mailaccount.
10. Open E-mail bevestigen in Tobii Dynavox.
11. Selecteer de knop E-mail verifiëren in de e-mail om het e-mailadres te verifiëren.
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5.8.2 Hoe meld ik mij aan bij Mijn account TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
Het Offscreenmenu wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Control-instellingen te openen.

4. Selecteer de knop (Mijn account).

5. Selecteer de knop (Bewerken) voor het e-mailadres.
6. Typ het e-mailadres.

7. Selecteer de knop (Bewerken) voor het wachtwoord.
8. Typ het wachtwoord.
9. Selecteer de knop Aanmelden.

10. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Control-instellingen.

11. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Control-instellingen af te sluiten.
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6 Switcher
Switcher is een help-app waarmee u eenvoudig kunt schakelen tussen geïnstalleerde Tobii Dynavox apps, apps in het
algemeen en geopende vensters.

6.1 Hoe open ik Switcher in TD Control?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
De Switcher-app wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de Switcher
Switcher wordt geopend.

6.2 Hoe schakel ik over naar een applicatie in Switcher
Als u een applicatie wilt installeren die niet van Tobii Dynavox afkomstig is, zorg er dan voor dat u de gewenste
applicatie start voordat u verder gaat.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.
De Switcher-app wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de Switcher
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3. Selecteer de gewenste applicatie.

4. Selecteer de knop (Gereed) in de linkerbovenhoek.

5. Selecteer de knop (Sluiten).

6.3 Hoe voeg ik een applicatie toe aan Switcher?
Als u een applicatie wilt installeren die niet van Tobii Dynavox afkomstig is, zorg er dan voor dat u de gewenste
applicatie start voordat u verder gaat.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de
oogbesturingsmodule.
De Switcher-app wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de Switcher

3. Selecteer de knop (Bewerken) in de linkerbovenhoek.

4. Selecteer de knop (Toevoegen) voor de gewenste locatie.
5. Selecteer het juiste tabblad:

● Tobii Dynavox
● Actieve applicatie

6. Selecteer de gewenste applicatie.

7. Selecteer de knop (Gereed) in de linkerbovenhoek.

8. Selecteer de knop (Sluiten).

6.4 Hoe verwijder ik een applicatie uit Switcher?
1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de

oogbesturingsmodule.
De Switcher-app wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de Switcher
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3. Selecteer de knop (Bewerken) in de linkerbovenhoek.

4. Selecteer de knop (Verwijderen) voor de gewenste locatie.
5. Selecteer de knop Verwijderen om te bevestigen.

6. Selecteer de knop (Gereed) in de linkerbovenhoek.

7. Selecteer de knop (Sluiten).
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Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox-apparaat

Online help
Raadpleeg de productspecifieke supportpagina voor uw Tobii Dynavox-apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Onze supportpagina's
vindt u online op: www.TobiiDynavox.com/support-training

Neem contact op met uw productadviseur of wederverkoper
Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox-productadviseur of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest
bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact
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