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1 Sobre o TD Control
1.1 Uso pretendido
Tobii Dynavox a tecnologia de rastreamento ocular ajudou milhares de pessoas com problemas de comunicação e
mobilidade a se comunicar e viver vidas mais independentes. Mas e aqueles que quiserem dar um passo adiante e utilizar
todos os recursos que seu computador tem a oferecer? TD Control é uma nova forma de interagir com e controlar seu
computador através do rastreamento ocular, e oferece uma experiência mais intuitiva que proporciona o máximo de
independência. A tecnologia de rastreamento ocular existe há muitos anos, mas o que a torna TD Control diferente é o
fato de que ela não proporciona apenas a capacidade de controlar um computador com os olhos, ela considera a forma
mais intuitiva e lógica de fazê-lo. Esta abordagem inovadora, chamada ‘Interação Primeiro’, permite que você use seu
computador de forma confortável, respeitando seu próprio ritmo, mas também permite utilizar seus softwares favoritos,
incluindo navegadores, e-mail e jogos.

Interação Primeiro permite que o usuário selecione o objeto com o qual deseja interagir antes de decidir o que deseja
fazer. Este é um comportamento mais natural e intuitivo, que ajudará a reduzir o número de falhas.

Você pode controlar seu computador completamente, utilizando apenas os seus olhos. Você pode emular todos os tipos
de ações do mouse, ações de deslizar e digitar texto com o nosso software. Também adicionamos atalhos inteligentes
para fazer com que seja ainda mais fácil acessar todas as partes do Windows!

1.2 Requisitos do Sistema
Componente Requisitos

Computador e processador i5-4200U a 1,60 GHz (4ª ger. i5 com 2 cores/4 threads)

Memória (RAM) 8 gigabyte (GB) RAM (mínimo recomendado).

Disco rígido 500 megabyte (MB) disponíveis.

Sistema operacional Windows 10

Versão .NET 4.7.2
Eye tracker Tobii Dynavox I-Series I-13 e I-16 e Tobii Dynavox PCEye

5
Outros requisitos e considerações Conexão de internet recomendada para receber

atualizações.
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2 Primeira Inicialização
Quando o TD Control for iniciado pela primeira vez, o usuário receberá um treinamento de bordo. O treinamento de bordo
consiste em:

1. A Tela de Início.
2. A Janela de Boas-Vindas.
3. A Janela do Status do Rastreamento (para demonstrar como o usuário está posicionado na frente do rastreador

ocular). (Para obter mais informações, consulte 3.5 Caixa do status de rastreamento, página 17).
4. Janela de Calibração. (Para obter mais informações, consulte 5.2 Calibração ).
5. Janela de Termos de Serviço
6. Janela de Guia de Inicialização Rápida

#12008273 TD Control Manual do usuário v.1.1 - pt-BR 2 Primeira Inicialização 7



Quando você seleciona o botão (Ocultar Guia) no Guia de Inicialização Rápida, uma mensagem será mostrada na
parte inferior central da tela informando ao usuário sobre o acesso ao Dashboard.

Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

O pop-up aparecerá até que o usuário selecione o ícone (Dashboard).

A primeira vez que o usuário selecionar o ícone (Dashboard), será exibido o Guia de Inicialização Rápida para o
Dashboard .

Selecione o botão (Ocultar Guia) para sair do Guia de Inicialização Rápida.
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3 Visão geral de TD Control
3.1 Trace
O Trace segue o olhar do usuário. O Trace é menos opaco até que o usuário fixe o olhar. Depois, ele se tornará sólido e o
ativador aparecerá. O Ativador sempre apontará para o centro da tela, onde o Interaction Menu estará localizado. A área
entre os círculos pequeno e grande travam a posição da tela onde o Trace está localizado quando o usuário fixa o olhar e
mostrará um instantâneo da área dentro do Trace na área de destino do Trace. Quando o usuário sai do Trace, liberará o
instantâneo e o Trace voltará ao seu estado inativado. O Trace funciona em todos os tipos de planos de fundo.

Figura 3.1 O Trace Ativo

Tabela 3.1 O Trace

Elemen-
to

Ação Descrição

O Trace O Trace é responsável por indicar ao usuário em que parte da tela seu olhar está
fixado. O Trace se movimenta por toda a tela seguindo o olhar do usuário. Quando o
usuário fixar seu olhar na tela por um tempo determinado, o Ativador aparecerá.

Ativador Abre a Interaction Menu. Para obter mais informações, consulte 3.2 Interaction Menu,
página 10.

Dashboard Abre a Dashboard. Para obter mais informações, consulte 3.4 Dashboard, página 15.
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3.2 Interaction Menu

O círculo grande com o reticulado no centro, no meio do Interaction Menu, representa um zoom na captura de tela da
área de destino. Pode ser realizado um ajuste fino no reticulado para mirar precisamente para o ponto desejado na área
de destino. Em Tabela 3.2 Interaction Menu, página 10, são explicadas todas as ações disponíveis no Interaction Menu .

Tabela 3.2 Interaction Menu

Ícone Ação Descrição

Rolar Ação que, se realizada em uma janela com rolagem, permite uma maneira de rolar a
página com o controle do olhar.

● Olhe para a área de rolagem e fixe seu olhar.
O Interaction Menu abrirá.

● Selecione a ação Rolar.
● Olhe acima da âncora de rolagem para rolar para cima.
● Olhe abaixo da âncora de rolagem para rolar para baixo.
● Olhe para a esquerda da âncora de rolagem para rolar para a esquerda.
● Olhe para a direita da âncora de rolagem para rolar para a direita.
● Olhe para o botão Sair, localizado no lado esquerdo, para sair da Ação de

Rolagem.

Utilize a Tarefa de Rolagem com o Olhar para a rolagem vertical nos
aplicativos modernos de interface do usuário e a Tela Inicial desses
aplicativos no Windows.

Quanto mais longe você olha da âncora de rolagem, mais rápido ela rola.

Para obter mais informações, consulte 4.1.2 Como utilizar a Rolagem em TD Control?,
página 18

Clique com o
botão direito

Ação que executa um único clique com o botão direito.
Para obter mais informações, consulte 4.1.3 Como realizar um Clique com o botão
direito em TD Control?, página 19

Clique e arraste Ação para mover objetos ou selecionar áreas.

● Olhe para o objeto que deseja movimentar.
● Selecione a ação Clique e Segure.
● Olhe para o local em que deseja soltar o objeto.
● Selecione o ícone Soltar, que aparece na tela quando mantiver seu olhar fixo na

posição em que deseja soltar o objeto.
Para obter mais informações, consulte 4.1.4 Como utilizar Clique e Arraste em TD
Control?, página 20
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Ícone Ação Descrição

Teclado Ação que abre um teclado do Olhar na tela para digitar através do olhar. Esta ação
também posiciona o foco no local em que o usuário realiza a ação - o que significa que
ela corresponde a um clique com o botão esquerdo e abre o teclado.
Para obter mais informações, consulte 4.1.5 Como ativar o Teclado em TD Control?,
página 21.

Ajustar alvo Ação para realizar o ajuste fino no Destino de Interação na tela.

● Olhe para a posição em que deseja realizar uma ação para abrir o Interaction
Menu.

● Olhar para ajustar ação de destino
● Realize o ajuste fino na área de destino movendo o reticulado na janela de destino

com seu olhar para posicionar o ponto de escolha preciso.
● Selecione a ação a ser realizada.
Para obter mais informações, consulte 4.1.6 Como utilizar Ajustar Alvo em TD
Control?, página 24

Clique duplo Ação que executa um clique duplo com o botão esquerdo.
Para obter mais informações, consulte 4.1.7 Como utilizar o Clique duplo em TD
Control?, página 24

Clique com o
botão esquerdo

Ação que executa um clique individual com o botão esquerdo ou, para dispositivos de
toque, o equivalente a um toque de um dedo.
Para obter mais informações, consulte 4.1.8 Como utilizar o Clique com o botão
esquerdo em TD Control?, página 24

Ajuda Ação que abre uma página de ajuda.

Cancelar Ação que cancela Interaction Menu.

Tabela 3.3 Teclas modificadas

Ícone Ação Descrição

Shift Ação que ativa/desativa a tecla Shift do teclado.

Ctrl Ação que ativa/desativa a tecla Ctrl do teclado.

Alt Ação que ativa/desativa a tecla Alt do teclado.

3.3 Menus fora da tela em TD Control
Existem vários Menus fora da tela diferentes em todo TD Control. Uma coisa que eles têm em comum é que todos os
menus fora da tela são baseados em contexto.
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3.3.1 O Menu fora da tela
Existe um menu principal fora da tela no controle, e esse é chamado e referido como Menu fora da tela. O resto deles tem
seus próprios nomes.

Tabela 3.4 O Menu fora da tela

Ícone Ação Descrição

Alternador Ação que abre o Alternador. Para obter mais informações, consulte6 Alternador, página 53

Dashboard Ação que abre Dashboard. Para obter mais informações, consulte 3.4 Dashboard, página
15.

Para pausar Ação que pausa a interação até que o botão Retomar o Olhar seja selecionado.

Modo contínuo Ação que abre o menu fora da tela do modo contínuo. Para obter mais informações,
consulte 3.3.1.1 O Menu fora da tela do modo contínuo, página 12

3.3.1.1 O Menu fora da tela do modo contínuo
Existem dois (2) tipos de Modos Contínuos em TD Control.

● Simplificado
● Avançado

Para obter mais informações sobre como selecionar o modo contínuo, consulte 5.4.1 Modo contínuo, página 45.
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3.3.1.1.1 O Menu fora da tela do modo contínuo simplificado

Tabela 3.5 O Menu fora da tela do modo contínuo simplificado

Ícone Ação Descrição

Ajuda Ação que abre uma página de ajuda.

Exibir Trace Ação que mostra/oculta o Trace na tela.

Clique com o
botão
esquerdo

Ação que realiza um único clique com o botão esquerdo a cada fixação. Para obter mais
informações, consulte Clique com o botão esquerdo em Tabela 3.2 Interaction Menu,
página 10

Para pausar Ação que pausa a interação até que o botão Retomar o Olhar seja selecionado.

Para obter mais informações, consulte 4.2.3 Pausar em TD Control.

Cancelar Ação que sai do Modo Contínuo.
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3.3.1.1.2 O Menu fora da tela do modo contínuo avançado

Tabela 3.6 O Menu fora da tela do modo contínuo avançado

Ícone Ação Descrição

Ajuda Ação que abre uma página de ajuda.

Ajustar alvo Ação que executa a função Ajuste de Destino automaticamente para cada seleção. Para
obter mais informações, consulte 4.1.6 Como utilizar Ajustar Alvo em TD Control?,
página 24

Clique com o
botão
esquerdo

Ação que realiza um único clique com o botão esquerdo a cada fixação. Para obter mais
informações, consulte 4.1.8 Como utilizar o Clique com o botão esquerdo em TD
Control?, página 24.

Clique e
Segure

Ação que executa a função Clique e Segure em cada seleção. Para obter mais
informações, consulte 4.1.4 Como utilizar Clique e Arraste em TD Control?, página 20.

Segure e
arraste

Ação que executa a função Segure e Arraste com cada seleção até que o usuário decida
parar. Especialmente útil ao desenhar em softwares como Photoshop ou Paint.

● Observe onde na tela o ponto inicial de Segure e Arraste deve estar.
● Ative a função.
● Mova o olhar para o local na tela.

O olhar será traçado.

● Olhe para o local em que deseja soltar o objeto.
● Selecione o ícone Soltar, que aparece na tela quando mantiver seu olhar fixo na

posição em que deseja soltar o objeto.

Cancelar Ação que sai do Modo Contínuo.

3.3.2 O Menu do teclado fora da tela
O menu do teclado fora da tela aparecerá na tela quando as ações do teclado ou do bloco de notas estiverem visíveis na
tela.

Figura 3.2 Dashboard.

Tabela 3.7 O Menu do teclado fora da tela

Ícone Ação Descrição

Ajuda Ação que abre uma página de ajuda.

Bloco de notas
Ação que abre a função Bloco de notas.
Para obter mais informações, consulte 4.3.6 Como acessar os Bloco de notas no TD
Control?
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Ícone Ação Descrição

Ocultar Bloco
de notas

Ação que oculta o Bloco de notas. Um ícone diferente é mostrado dependendo se o
Bloco de notas foi aberto acima ou abaixo do teclado.

Mover teclado Ação que move o teclado para a parte superior ou inferior da tela, dependendo de onde foi
aberto.

Redimensio-
nar

Ação que altera o tamanho do teclado

Para pausar Ação que pausa a interação até que o botão Retomar o Olhar seja selecionado.

Para obter mais informações, consulte 4.2.3 Pausar em TD Control.

Idioma rápido Ação que abre a Página de idioma para acesso rápido à alteração do idioma do teclado.

Cancelar Ação que cancela Dashboard.

3.4 Dashboard

Figura 3.3 Dashboard.
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Tabela 3.8 Dashboard

Ícone Ação Descrição

Configurações Ação que abre as TD Control Configurações.
Para obter mais informações, consulte 5 Configurações do TD Control.

Bloco de notas Ação que abre a função Bloco de notas.

Para obter mais informações, consulte 4.3.6 Como acessar os Bloco de notas no TD
Control?

Calibração
Rápida

Ação que abre a Calibração Rápida.
Para obter mais informações, consulte 4.3.3 Como posso realizar uma Calibração
rapidamente no TD Control?

Suspender Ação que coloca o dispositivo no modo de suspensão.
Para obter mais informações, consulte 4.3.4 Como colocar meu dispositivo no modo de
Suspensão com TD Control?, página 31

Ajuda Ação que abre uma página de ajuda.

Sair TD
Control

Ação que fecha e sai do software TD Control .

Cancelar Ação que cancela Dashboard.

Tabela 3.9 Painel de atalhos

Ícone Ação Descrição

copiar Ação que copia o item/texto selecionado.

colar Ação que cola o item/texto copiado/cortado.

cortar Ação que corta o item/texto selecionado.
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3.5 Caixa do status de rastreamento

Figura 3.4 Caixa do status de rastreamento

A função do Status do Rastreamento verifica se o usuário está posicionado corretamente na frente do rastreador ocular.

● Os dois (2) pontos brancos — Os olhos do usuário e como eles estão posicionados em frente à tela. A posição
ideal é de que os pontos brancos estejam no meio da área preta.

● A barra colorida na esquerda com a seta branca — A distância à que o usuário está posicionado em relação à tela.
– Se a seta branca está no meio da área verde da barra, o usuário está numa distância ideal da tela.
– Se a seta estiver na parte inferior da barra — aproxime o usuário do rastreador ocular.
– Se a seta estiver na parte superior da barra — distancie o usuário do rastreador ocular.

3.6 Nenhum Eye Tracker conectado
Se não houver um Rastreamento Ocular conectado ao dispositivo, ou se alguém desconectar o Rastreamento Ocular, a
seguinte informação será exibida:

Nenhum Rastreamento Ocular conectado

Quando o Rastreamento Ocular for conectado/reconectado, a mensagem desaparecerá automaticamente.
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4 Utilização do TD Control
TD Control possibilita que o usuário controle um sistema operacional de área de trabalho padrão do Windows com um
método de seleção em duas etapas que reduz os riscos de cliques indesejados.

A maioria das funções/ações do TD Control funcionam com toque e mouse, tornando mais fácil para um
profissional de saúde ou terapeuta auxiliar o usuário caso seja necessário. O profissional de saúde ou terapeuta
pode selecionar uma Ação ou modificar as configurações do usuário com maior facilidade.
O acesso à função Interaction Menu não pode ser realizado sem um Rastreamento Ocular.

4.1 As Ações em Interaction Menu

4.1.1 Como realizar uma Ação com TD Control?
1. Fixe seu olhar na área desejada (ou ícone) da tela em que deseja realizar a Ação.

2. Selecione o ícone (Ativador).
O Interaction Menu abrirá.

3. O reticulado na parte central da janela do alvo aparecerá no ponto em que a ação será realizada.
Se necessário, realize o ajuste fino do ponto de ativação seguindo estes passos.

a. Selecione o ícone (Ajustar Alvo).
b. Com o olhar, movimente o Trace na janela de destino até posicionar o ponto preciso de escolha.

O reticulado se movimentará para a nova posição.

c. Repita a ação até que o alvo pretendido esteja dentro do reticulado.

4. Selecione a ação a ser executada em Interaction Menu ou selecione o botão (fechar) para cancelar.

4.1.2 Como utilizar a Rolagem em TD Control?

1. Fixe seu olhar na área desejada (ou ícone) da tela em que deseja realizar a Ação.

2. Selecione o ícone (Ativador).
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O Interaction Menu abrirá.

3. O reticulado na parte central da janela do alvo aparecerá no ponto em que a ação será realizada.
Se necessário, realize o ajuste fino do ponto de ativação seguindo estes passos.

a. Selecione o ícone (Ajustar Alvo).
b. Com o olhar, movimente o Trace na janela de destino até posicionar o ponto preciso de escolha.

O reticulado se movimentará para a nova posição.

c. Repita a ação até que o alvo pretendido esteja dentro do reticulado.

4. Selecione o ícone em Interaction Menu.
Uma âncora de rolagem será colocada na tela onde a cruz foi colocada.

5. Selecione a direção em que deseja rolar:
● Olhe acima da âncora de rolagem para rolar para cima.
● Olhe abaixo da âncora de rolagem para rolar para baixo.
● Olhe para a esquerda da âncora de rolagem para rolar para a esquerda.
● Olhe para a direita da âncora de rolagem para rolar para a direita.
● Olhe para a área ao redor da âncora de rolagem para pausar a ação.

Quanto mais longe você olha da âncora de rolagem, mais rápido ela rola.

Considere colocar a âncora em direção ao centro da área de rolagem para maior flexibilidade.

6. Selecione o botão (Fechar) para sair da rolagem.

4.1.3 Como realizar um Clique com o botão direito em TD Control?

1. Fixe seu olhar na área desejada (ou ícone) da tela em que deseja realizar a Ação.

2. Selecione o ícone (Ativador).
O Interaction Menu abrirá.

3. O reticulado na parte central da janela do alvo aparecerá no ponto em que a ação será realizada.
Se necessário, realize o ajuste fino do ponto de ativação seguindo estes passos.

a. Selecione o ícone (Ajustar Alvo).
b. Com o olhar, movimente o Trace na janela de destino até posicionar o ponto preciso de escolha.

O reticulado se movimentará para a nova posição.

c. Repita a ação até que o alvo pretendido esteja dentro do reticulado.

4. Selecione o ícone em Interaction Menu.
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4.1.4 Como utilizar Clique e Arraste em TD Control?

1. Fixe seu olhar na área desejada (ou ícone) da tela em que deseja realizar a Ação.

2. Selecione o ícone (Ativador).
O Interaction Menu abrirá.

3. O reticulado na parte central da janela do alvo aparecerá no ponto em que a ação será realizada.
Se necessário, realize o ajuste fino do ponto de ativação seguindo estes passos.

a. Selecione o ícone (Ajustar Alvo).
b. Com o olhar, movimente o Trace na janela de destino até posicionar o ponto preciso de escolha.

O reticulado se movimentará para a nova posição.

c. Repita a ação até que o alvo pretendido esteja dentro do reticulado.

4. Selecione o ícone em Interaction Menu.
5. Selecione uma nova localização para o objeto.

Uma linha de indicação será mostrada entre a localização anterior e a nova localização do Trace.

6. Fixe o olhar no novo local.
Um ícone de Soltar aparecerá na tela fora do Trace.

7. Selecione a ação (Soltar) para soltar o objeto na nova localização.
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A ação Ajustar destino é exibida.

8. Selecione o local preciso para o novo local.
9. O objeto agora está na nova localização.

4.1.5 Como ativar o Teclado em TD Control?
O teclado é usado para inserir texto em um documento, em uma barra de pesquisa, selecionar após Renomear em um
menu para renomear um documento

1. Fixe seu olhar na área desejada (ou ícone) da tela em que deseja realizar a Ação.

2. Selecione o ícone (Ativador).
O Interaction Menu abrirá.

3. O reticulado na parte central da janela do alvo aparecerá no ponto em que a ação será realizada.
Se necessário, realize o ajuste fino do ponto de ativação seguindo estes passos.

a. Selecione o ícone (Ajustar Alvo).
b. Com o olhar, movimente o Trace na janela de destino até posicionar o ponto preciso de escolha.

O reticulado se movimentará para a nova posição.

c. Repita a ação até que o alvo pretendido esteja dentro do reticulado.

4. Selecione o ícone em Interaction Menu.

5. Se necessário, use os botões (Movimentar teclado para cima) ou (Movimentar teclado para baixo)
para movimentar o teclado.

4.1.5.1 Teclado

Ao selecionar a função Teclado em Interaction Menu, o Teclado será exibido na tela. O Teclado sempre será aberto

no lado da tela oposto à sua interação. É possível movimentar o Teclado utilizando os botões (Movimentar teclado

para cima) ou (Movimentar teclado para baixo) disponibilizados quando o Teclado estiver ativo na tela.
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Dependendo do idioma, o teclado consiste em quatro a cinco (4 a 5) páginas de teclado. O usuário pode facilmente

navegar entre as diferentes páginas do teclado selecionando um destes botões: , ou , localizados

no canto superior direito do Teclado, ou , localizado no canto superior esquerdo das páginas de Números e
Caracteres adicionais.

A tecla para a qual o usuário está olhando será indicada por uma moldura iluminada ao redor do caractere/função
representado pela tecla, e quando a tecla for selecionada, ela mudará de cor brevemente para definir a cor de ativação

.

As páginas do teclado são:

Figura 4.1 A Página do Teclado

Figura 4.2 A Página de Números

Figura 4.3 A Página de Caracteres Adicionais
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Figura 4.4 A Página Específica do Idioma

Figura 4.5 A Página de Teclas Funcionais

Para modificar a linguagem e outras configurações do teclado, consulte a seção 5 Configurações do TD Control, página
33.

4.1.5.1.1 Previsão de palavras

O mecanismo de previsão de palavras utilizado no TD Control é do SwiftKey™, comumente utilizado em tablets e
smartphones. O SwiftKey™ utiliza uma combinação de tecnologias de inteligência artificial para prever a palavra que o
usuário irá digitar. O SwiftKey™ aprende a partir do texto já escrito pelo usuário e oferece sugestões baseadas no que
acabou de ser escrito e no que foi aprendido. O idioma de Previsão de Palavras será alterado dependendo da
configuração do Idioma do Teclado.

Figura 4.6 Teclado com Previsão de Palavras ativada

Quando a Previsão de Palavras estiver em uso, três (3) caixas de diálogo aparecerão sobre o Teclado. A caixa mais à
esquerda exibirá a palavra prevista mais provável e as duas (2) caixas ao lado conterão uma palavra prevista cada. Para
utilizar uma palavra prevista, selecione a caixa desejada. Caso não encontre a palavra que busca, continue a digitar para
que haja mais chances de ser exibida a cada caractere digitado.

Se estiver utilizando a Previsão de Palavras e desejar digitar uma palavra com acento, como café, você
economizará tempo e esforço deixando a Previsão de Palavras lidar com o acento. Digite "cafe" e você verá
uma sugestão de "café".
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4.1.6 Como utilizar Ajustar Alvo em TD Control?

A ação Ajustar Alvo é utilizada para realizar o ajuste fino no ponto de ativação dentro da janela de destino. O reticulado na
parte central da janela do alvo aparecerá no ponto em que a ação será realizada.

Realize o ajuste fino do ponto de ativação seguindo estes passos.

1. Selecione o ícone (Ajustar Alvo).
2. Com o olhar, movimente o Trace na janela de destino até posicionar o ponto preciso de escolha.

O reticulado se movimentará para a nova posição.

3. Repita a ação até que o alvo pretendido esteja dentro do reticulado.

4.1.7 Como utilizar o Clique duplo em TD Control?

1. Fixe seu olhar na área desejada (ou ícone) da tela em que deseja realizar a Ação.

2. Selecione o ícone (Ativador).
O Interaction Menu abrirá.

3. O reticulado na parte central da janela do alvo aparecerá no ponto em que a ação será realizada.
Se necessário, realize o ajuste fino do ponto de ativação seguindo estes passos.

a. Selecione o ícone (Ajustar Alvo).
b. Com o olhar, movimente o Trace na janela de destino até posicionar o ponto preciso de escolha.

O reticulado se movimentará para a nova posição.

c. Repita a ação até que o alvo pretendido esteja dentro do reticulado.

4. Selecione o ícone em Interaction Menu.

4.1.8 Como utilizar o Clique com o botão esquerdo em TD Control?

1. Fixe seu olhar na área desejada (ou ícone) da tela em que deseja realizar a Ação.

2. Selecione o ícone (Ativador).
O Interaction Menu abrirá.

3. O reticulado na parte central da janela do alvo aparecerá no ponto em que a ação será realizada.
Se necessário, realize o ajuste fino do ponto de ativação seguindo estes passos.
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a. Selecione o ícone (Ajustar Alvo).
b. Com o olhar, movimente o Trace na janela de destino até posicionar o ponto preciso de escolha.

O reticulado se movimentará para a nova posição.

c. Repita a ação até que o alvo pretendido esteja dentro do reticulado.

4. Selecione o ícone em Interaction Menu.

4.2 Ações no menu fora da tela

4.2.1 Como ativar o Alternador em TD Control?
Com o Alternador, o usuário pode alternar entre o software ativo e iniciar o aplicativo Tobii Dynavox.

1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.
O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione a ação (Alternador).
O Alternador será aberto.

Para obter mais informações sobre Alternador, consulte 6 Alternador, página 53

4.2.2 Como ativar o Painel em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard).
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O Painel será aberto.

Figura 4.7 Dashboard.

Para obter mais informações, consulte 4.3 As Ações no Dashboard, página 29

4.2.3 Pausar em TD Control
Usar o olhar fixo é uma tarefa física repetida e os músculos em uso ao redor dos olhos podem ficar cansados. Pausar o
olhar não só dá a você tempo para olhar para a tela sem interagir, mas também dá aos seus olhos tempo para descansar.

4.2.3.1 Como pausar o Rastreamento Ocular no TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Pausar).

Um ícone de pausa laranja aparecerá brevemente na tela, e os cantos exteriores da tela exibirão uma
moldura laranja, indicando que TD Control está pausado.
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4.2.3.2 Como posso verificar se o Rastreamento Ocular está pausado em TD Control?
Os cantos exteriores da tela exibirão uma moldura laranja.

4.2.3.3 Como retomar o Rastreamento Ocular no TD Control
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O ícone (Retomar olhar) poderá ser visualizado na parte inferior central da tela

2. Selecione o ícone (Retomar olhar) para retomar o rastreamento ocular TD Control.

4.2.4 Modos Contínuos em TD Control
Existem dois (2) modos diferentes de Ações Contínuas em TD Control.

● Ações Contínuas Avançadas
● Ações Contínuas Simples

Para obter mais informações sobre os modos de Ações Contínuas, consulte 3.3.1.1 O Menu fora da tela do modo
contínuo, página 12.

4.2.4.1 Como realizar uma Ação Contínua em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione a ação (Clique Contínuo).
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O menu contínuo fora da tela será aberto.

3. Selecione uma das Ações contínuas disponíveis.
4. Fixe seu olhar na área desejada (ou ícone) da tela em que deseja realizar a Ação.

A Ação Contínua selecionada ficará ativa até que o usuário mude ativamente ou saia da ação.

TD Control pode ser definido para abrir em um desses modos, se desejado.

4.2.4.2 Como faço para alterar a Ação Contínua Selecionada em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O menu contínuo fora da tela será aberto.

As ações contínuas selecionadas terão um fundo laranja.

2. Selecione uma das ações contínuas disponíveis.

4.2.4.3 Como faço para sair da Ação Contínua Selecionada em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.
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O menu contínuo fora da tela será aberto.

As ações contínuas selecionadas terão um fundo laranja.

2. Selecione o ícone (Fechar) para interromper o uso da ação Contínuo.

4.3 As Ações no Dashboard

4.3.1 Como ativar Dashboard em TD Control?
O Dashboard está oculto, o que significa que não causará interferência e/ou distrações para o usuário. Para abrir o
Dashboard siga estes passos.

1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.
O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard).
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O Dashboard abrirá.

4.3.2 Como ativar uma Ação de Dashboard em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação a ser executada em Dashboard ou selecione o botão fechar para cancelar.

4.3.3 Como posso realizar uma Calibração rapidamente no TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Calibração Rápida).
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4. Teste a sua calibração olhando para alvos diferentes.

5. Se necessário, selecione o botão Calibrar .
6. Olhe para os pontos cor de laranja que aparecem na tela, um por um, até que eles desapareçam.
7. Teste sua nova calibração.
8. Repita os passos 7-9 até obter um resultado satisfatório.
9. Selecione o botão Fechar.

Para obter mais informações sobre Calibração, consulte 5.2.1 Como funciona o Processo de Calibração em TD Control?,
página 37

4.3.4 Como colocar meu dispositivo no modo de Suspensão com TD Control?
Usar esta função significa que outra pessoa terá que despertar o dispositivo porque não há função de despertar
no olhar.

1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.
O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard).

3. Selecione o ícone (Suspender).
4. Selecione um dos botões a seguir:

● Suspender—Colocar o dispositivo no modo de suspensão.
● Cancelar—Cancelar aplicação do modo de suspensão.

4.3.5 Como acessar as Configurações no TD Control?

1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.
O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para acessar as configurações de TD Control.
Para obter mais informações sobre as configurações disponíveis, consulte 5 Configurações do TD Control, página
33
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4.3.6 Como acessar os Bloco de notas no TD Control?

1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.
O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Bloco de notas) para abrir os Blocos de notas.
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5 Configurações do TD Control

Ícones Ação Descrição

Ativação Abre as configurações de Ativação e Retroalimentação.
Para obter mais informações, consulte 5.1 Ativação , página 33.

Calibração Abre as configurações de Calibração.
Para obter mais informações, consulte 5.2 Calibração , página 37.

Teclado Abre as configurações do Teclado.
Para obter mais informações, consulte 5.3 Teclado , página 41.

Modo Abra a configuração de Modo.
Para obter mais informações, consulte 5.4 Modo , página 45.

Geral Abre as configurações Gerais.
Para obter mais informações, consulte 5.5 Geral , página 46.

Personalização Abre as configurações de Personalização.
Para obter mais informações, consulte 5.6 Personalização ,
página 48.

Dispositivo Abre as configurações do Dispositivo.
Para obter mais informações, consulte 5.7 Dispositivo .

Minha conta Abra Minha Conta.
Para obter mais informações, consulte 5.8 Minha conta , página
51.

5.1 Ativação

#12008273 TD Control Manual do usuário v.1.1 - pt-BR 5 Configurações do TD Control 33



5.1.1 Método de ativação

5.1.1.1 Como eu altero o método de ativação em TD Control
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Ativação) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.
6. Procure na seçãoMétodo de Ativação.
7. Selecione um dos seguintes botões de opção:

● Olhar - Interaja com o Control usando apenas os olhos
● Olhar e Interruptor - Interaja com o Control usando os olhos junto com um interruptor

É necessário um interruptor para ativar esta configuração.

8. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

9. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.1.2 Velocidade

5.1.2.1 Como selecionar o Tempo de Fixação do Trace em TD Control
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Ativação) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.
6. Procure na seção Velocidade.
7. Selecione o botão de opção para o Tempo de Fixação e defina um dos valores a seguir:

● Lenta (padrão)
● Médio
● Rápido

8. Ajuste a hora com os botões e , se necessário.

9. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

10. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.
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5.1.2.2 Como alterar/configurar o Tempo de Espera para os Botões em TD Control?
O tempo de espera é o tempo que o usuário tem para fixar o olhar nos itens de ação nos menus de interação e fora da
tela e para ativar a ação selecionada.

Esta configuração é apenas para o tempo de permanência dos botões. Também existe uma configuração de
tempo de permanência ao teclado. Para obter mais informações, consulte 5.3.2.1 Como alterar/configurar o
Tempo de Espera para o Teclado em TD Control?.

1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.
O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Ativação) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.
6. Procure na seção Velocidade.
7. Selecione o botão de opção de Tempo de Espera e defina um dos valores a seguir:

● Lenta (padrão)
● Médio
● Rápido

8. Ajuste a hora com os botões e , se necessário.

9. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

10. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.1.3 Trace

5.1.3.1 Como alterar/configurar a Opacidade do Trace no TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Ativação) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.

6. Selecione o botão (Próxima página) para ir para a próxima página de configurações.
7. Procure na seção Trace .
8. Selecione o botão de opção de Opacidade e defina um dos valores a seguir:

● Claro (padrão)
● Médio
● Escuro

9. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

10. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.
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5.1.4 Ajustar alvo

5.1.4.1 Como posso selecionar de que forma o objetivo de ajuste funcionará TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Ativação) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.

6. Selecione o botão (Próxima página) para ir para a próxima página de configurações.
7. Procure na seção Ajustar Destino.
8. Selecione o botão de opção de Ajustar Destino e defina um dos valores a seguir:

● Desligado (padrão) — selecione manualmente a ação Ajustar Destino de Interaction Menu quando precisar
ajustar o destino.

● Automático - o controle ajustará o destino para você. O sistema aprenderá a ser melhor e se adaptar ao
usuário com o tempo.

● Manualmente - o ajuste do destino será iniciado automaticamente na fixação para que o usuário selecione o
local de destino antes de Interaction Menu abrir para selecionar a ação desejada.

o usuário com olhar menos preciso pode se beneficiar do ajuste manual do destino.

9. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

10. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.1.4.2 Como seleciono o comportamento da janela de zoom para clicar e arrastar noTD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Ativação) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.

6. Selecione o botão (Próxima página) para ir para a próxima página de configurações.
7. Procure na seção Ajustar Destino.
8. Selecione o botão de opção para Clicar e Arrastar para alternar a janela de zoom ligado/desligado na etapa final

ao executar a ação Clicar e arrastar.

9. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

10. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.
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5.2 Calibração

5.2.1 Como funciona o Processo de Calibração em TD Control?
O processo de calibração funciona da seguinte forma:

A calibração de teste será exibida quando uma calibração começar, seja uma calibração rápida ou uma calibração
regular. Esta página oferece a oportunidade de avaliar a qualidade de sua calibração.

A tela de calibração de teste exibe círculos com um pontinho no centro. O ponto laranja mostra para onde o usuário está
olhando. Fixando o olhar em um dos pontos, será mostrado o local em que o rastreador ocular registra a fixação naquele
ponto, além do desvio existente.

Se o círculo laranja estiver dentro do círculo branco com os pontos, isso significa que a calibração está boa o
suficiente para ser usada TD Control.
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A primeira tela de calibração será exibida quando o botão Calibrar for selecionado. A tela é preta e, no centro desta tela, é
exibido apenas um único ponto laranja om um centro preto.

Nada acontecerá até que o usuário fixe o olhar no ponto. O rastreador ocular registrará a fixação e o ponto piscará uma
vez antes de desaparecer.

Enquanto os pontos permanecerem na tela, o Eye Tracker não terá registrado dados visuais para aquela
posição.

Uma nova tela será exibida. Esta tela é preta, com um ponto laranja de centro preto em cada um dos quatro cantos.

Nada acontecerá até que o usuário fixe o olhar em um dos pontos. O rastreador ocular registrará a fixação naquele ponto,
e ele piscará uma vez antes de desaparecer.

Enquanto os pontos permanecerem na tela, o Eye Tracker não terá registrado dados visuais para aquela
posição.

Depois que o usuário tiver fixado o olhar em todos os pontos da tela e todos os pontos desaparecerem, o processo de
calibração será concluído, e a tela de calibração de teste será exibida novamente.

Teste a calibração olhando para os círculos na tela. Feche a tela da calibração de teste ou inicie uma nova calibração se
necessário.

5.2.2 Como selecionar qual olho está sendo rastreado no TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.
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3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Calibração) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.
6. Procure na seção Calibração .
7. Selecione uma das opções utilizadas pelo Rastreamento Ocular para Rastrear Olhos dos usuários com o botão

de opção:
● Ambos (padrão)
● Esquerda
● Direita

8. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

9. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.2.3 Como verificar o Posicionamento do Usuário utilizando o Status de
Rastreamento em TD Control?

1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.
O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Calibração) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.
6. Verifique o posicionamento do usuário olhando para a caixa Status do Rastreamento.

Para mais informações, consulte 3.5 Caixa do status de rastreamento

7. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

8. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.2.4 Como Calibrar um Usuário em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Calibração) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.
6. Verifique o posicionamento do usuário olhando para a caixa Status do Rastreamento.

Para mais informações, consulte 3.5 Caixa do status de rastreamento

7. Selecione o botão Testar e Calibrar.
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A página Verificar calibração será aberta.

8. Selecione o botão Calibrar .
9. Olhe para os pontos cor de laranja que aparecem na tela, um por um, até que eles desapareçam.
10. Experimente a nova calibração.
11. Repita os passos 7-9 até obter um resultado satisfatório.
12. Selecione o botão Fechar.

5.2.5 Como altero a configuração de exibição do Rastreamento Ocular no TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Calibração) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.
6. Selecione o botão Configuração de exibição.

Este botão não está habilitado para o Olhar e deve ser selecionado por toque ou mouse.

7. Siga as instruções na tela.
8. Selecione o botão Concluído.

9. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

10. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.
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5.3 Teclado

Idioma

É exibido o layout do teclado para o idioma selecionado. Selecione o botão Alterar para modificar o layout do teclado
para outro idioma. Existem vários layouts de teclado de idiomas diferentes disponíveis.

5.3.1 Método de ativação

5.3.1.1 Como eu altero o método de ativação em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Teclado) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.
6. Procure na seçãoMétodo de Ativação.
7. Selecione um dos seguintes botões de opção:

● Olhar - Interaja com o Control usando apenas os olhos
● Olhar e Interruptor - Interaja com o Control usando os olhos junto com um interruptor

É necessário um interruptor para ativar esta configuração.

8. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

9. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.3.2 Botões

5.3.2.1 Como alterar/configurar o Tempo de Espera para o Teclado em TD Control?

Esta configuração é apenas para o tempo de permanência do teclado. Também existe uma configuração de
tempo de permanência dos botões. Para obter mais informações, consulte 5.1.2.2 Como alterar/configurar o
Tempo de Espera para os Botões em TD Control?.

1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.
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O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Teclado) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.
6. Procure na seção Botões .
7. Selecione o botão de opção e defina um dos tempos de espera a seguir (ms):

● Lenta (padrão)
● Médio
● Rápido

8. Ajuste a hora com os botões e , se necessário.

9. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

10. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.3.2.2 Como seleciono o comportamento para Velocidade de espera adaptativa em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Teclado) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.
6. Procure na seção Botões .
7. Selecione o botão de opção para Velocidade de espera adotada para alternar a Velocidade de espera adotiva

entre ligado/desligado.

8. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

9. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.3.3 Previsão

5.3.3.1 Como seleciono o comportamento para Previsões em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Teclado) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.
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6. Selecione o botão (Próxima página) para ir para a próxima página de configurações.
7. Procure na seção Previsões.
8. Selecione o botão de opção para Previsão para ativar/desativar a previsão de palavras.

9. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

10. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.3.3.2 Como alterar/configurar o Tempo de Espera das Previsões em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Teclado) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.

6. Selecione o botão (Próxima página) para ir para a próxima página de configurações.
7. Procure na seção Previsões.
8. Selecione o botão de opção e defina um dos Tempos de espera de previsões a seguir (ms):

● Lenta (padrão)
● Médio
● Rápido

9. Ajuste a hora com os botões e , se necessário.

10. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações do Teclado.

11. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.3.4 Geral

5.3.4.1 Como alterar/configurar o Idioma do Teclado em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Teclado) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.

6. Selecione o botão (Próxima página) para ir para a próxima página de configurações.
7. Procure na seção Geral em Idioma.

O idioma ativo será exibido após o cabeçalho Idiomas.

8. Selecione o botão Alterar.
9. Certifique-se de que o botão Instalado esteja selecionado.
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10. Selecione o idioma de sua preferência.

11. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações do Teclado.

12. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

13. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.3.4.2 Como baixar um novo Idioma para o Teclado em TD Control?

Certifique-se de que seu dispositivo está conectado à Internet antes de continuar.

1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.
O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Teclado) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.

6. Selecione o botão (Próxima página) para ir para a próxima página de configurações.
7. Procure na seção Geral em Idioma.

O idioma ativo será exibido após o cabeçalho Idiomas.

8. Selecione o botão Alterar.
9. Selecione o botão Baixar .

10. Selecione o ícone (Baixar) para o idioma de sua preferência.
11. Selecione o botão Instalar para baixar o idioma selecionado.

12. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações do Teclado.

13. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

14. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.3.4.3 Como seleciono o comportamento para o Tipo de feedback de som em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Procure o ícone (Teclado) para encontrar o cartão de configurações correto.
5. Selecione o botão Abrir.

6. Selecione o botão (Próxima página) para ir para a próxima página de configurações.
7. Procure na seção Geral.
8. Selecione o botão de opção de Tipo de feedback de som para ativar/desativar o tipo de feedback de som.
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9. Selecione o botão (Próxima página) para ir para a próxima página de configurações.

10. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.4 Modo

5.4.1 Modo contínuo

5.4.1.1 Como seleciono o tipo deModo Contínuo a ser usado em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Selecione o botão (Próxima tela) no lado direito.

5. Procure o ícone (Modo) para encontrar o cartão de configurações correto.
6. Selecione o botão Abrir.
7. Procure na seçãoModo Contínuo.
8. Selecione um dos seguintes botões de opção emModo:

● Avançado
● Simplificado

Para obter mais informações, consulte 3.3.1.1 O Menu fora da tela do modo contínuo, página 12.

9. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações do Teclado.

10. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.4.1.2 Como eu ativo/desativo a inicialização no modo contínuo em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.
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2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Selecione o botão (Próxima tela) no lado direito.

5. Procure o ícone (Modo) para encontrar o cartão de configurações correto.
6. Selecione o botão Abrir.
7. Procure na seçãoModo Contínuo.
8. Selecione o botão de opção de Inicialização para alternar que o Control iniciará no modo contínuo selecionado

ligado/desligado.

9. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações do Teclado.

10. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.5 Geral

5.5.1 Como selecionar o Idioma do Aplicativo para TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Selecione o botão (Próxima tela) no lado direito.

5. Procure o ícone (Geral) para encontrar o cartão de configurações correto.
6. Selecione o botão Abrir.
7. Procure na seção Idioma do Aplicativo .

O idioma ativo será exibido após o cabeçalho de Idiomas.

8. Selecione o botão Alterar.
9. Selecione o idioma de sua preferência.
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10. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações Gerais.

11. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

12. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.5.2 Como faço para coletar logs para TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Selecione o botão (Próxima tela) no lado direito.

5. Procure o ícone (Geral) para encontrar o cartão de configurações correto.
6. Selecione o botão Abrir.
7. Procure na seção Coletar logs.
8. Selecione o botão Log.
9. Selecione o botão Sim

Os registros serão criados na Área de Trabalho.

10. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

11. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.5.3 Como selecionar a Inicialização Automática TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Selecione o botão (Próxima tela) no lado direito.

5. Procure o ícone (Geral) para encontrar o cartão de configurações correto.
6. Selecione o botão Abrir.
7. Procure na seção Inicialização Automática .
8. Coloque o botão liga/desliga da Inicialização Automática na posição Ligado para inicializar automaticamente TD

Control quando o Windows® do dispositivo for iniciado.

9. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

10. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.
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5.6 Personalização

5.6.1 Como faço para remover uma ação do menu de interação em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Selecione o botão (Próxima tela) no lado direito.

5. Procure o ícone (Personalização) para encontrar o cartão de configurações correto.
6. Selecione o botão Abrir.

7. Selecione o botão da ação a ser removida.
8. Selecione o botão Remover.
9. Repita os passos 7-8 até ficar satisfeito.

10. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.

11. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.6.2 Como faço para adicionar uma ação ao menu de interação em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Selecione o botão (Próxima tela) no lado direito.

5. Procure o ícone (Personalização) para encontrar o cartão de configurações correto.
6. Selecione o botão Abrir.
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7. Selecione o botão (Adicionar) para a posição desejada.
8. Selecione a Ação a ser adicionada.
9. Selecione o botão Adicionar.

10. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações do Teclado.

11. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.7 Dispositivo
Esta função está disponível apenas na I-Series I-13 e I-16.

5.7.1 Botões adaptáveis I-Series

5.7.1.1 Como configuro/altero a ação do botão Triângulo do I-Series em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Selecione o botão (Próxima tela) no lado direito.

5. Selecione o botão (Próxima tela) no lado direito.

6. Procure o ícone (Dispositivo) para encontrar o cartão de configurações correto.
7. Selecione o botão Abrir.
8. Selecione o botão Alterar para seção Botão Triângulo
9. Selecione o botão de opção para uma das seguintes funções:

● Status do rastreamento
● Calibrar
● Alternador
● Teclado
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● Nenhum (Padrão)

10. Selecione o botão OK.

11. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações do Teclado.

12. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.7.1.2 Como configuro/altero a ação do botão Quadrado do I-Series em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Selecione o botão (Próxima tela) no lado direito.

5. Selecione o botão (Próxima tela) no lado direito.

6. Procure o ícone (Dispositivo) para encontrar o cartão de configurações correto.
7. Selecione o botão Abrir.
8. Selecione o botão Alterar para seção Botão Triângulo
9. Selecione o botão de opção para uma das seguintes funções:

● Status do rastreamento
● Calibrar
● Alternador
● Teclado
● Nenhum (Padrão)

10. Selecione o botão OK.

11. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações Gerais.

12. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.7.1.3 Como faço para ativar/desativar os botões de volume no I-Series em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Selecione o botão (Próxima tela) no lado direito.

5. Selecione o botão (Próxima tela) no lado direito.

6. Procure o ícone (Dispositivo) para encontrar o cartão de configurações correto.
7. Selecione o botão Abrir.
8. Selecione o botão de opção para Botões de Volume para alternar entre os botões de volume ligado/desligado.

9. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.
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10. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.

5.8 Minha conta
Sua conta myTobiiDynavox.com gratuita oferece acesso a vários benefícios, incluindo armazenamento em nuvem para
fazer backup de suas previsões e configurações de sincronização entre vários dispositivos.

5.8.1 Como faço para criar uma conta para Minha Conta em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Selecione o botão (Minha Conta).
5. Selecione o botão Criar conta.

6. Preencha todos os campos usando o botão (Editar) para cada valor.
7. Selecione o botão de opção para concordar com os Termos e Condições.

Selecione o botão Termos e Condições para ler os Termos e Condições.

8. Selecione o botão Criar.
Um e-mail de verificação será enviado para o endereço de e-mail.

9. Vá para sua conta de e-mail.
10. Abra o e-mail de confirmação da Tobii Dynavox.
11. Selecione o botão Verificar e-mail para verificar o endereço de e-mail.

5.8.2 Como faço o login na minha conta TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O Menu fora da tela poderá ser visualizado na parte inferior central da tela.

2. Selecione o ícone (Dashboard) para abrir o Dashboard.

3. Selecione a ação (Configurações) para abrir as Configurações TD Control.

4. Selecione o botão (Minha Conta).

5. Selecione o botão (Editar) para o endereço de e-mail.
6. Digite o endereço de e-mail.

7. Selecione o botão (Editar) para a senha.
8. Digite a senha.
9. Selecione o botão Login.

10. Selecione o botão (Voltar) para retornar às Configurações TD Control.
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11. Selecione o botão (Fechar) para sair das Configurações TD Control.
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6 Alternador
Alternador é um aplicativo de ajuda que permite alternar facilmente entre aplicativos Tobii Dynavox instalados, aplicativos
em geral e janelas abertas.

6.1 Como ativar o Acessar em TD Control?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O aplicativo Alternador ficará visível na parte central inferior da tela.

2. Selecione o Alternador
O Alternador será aberto.

6.2 Como faço para mudar para um aplicativo no Alternador
Se você deseja adicionar um não Tobii Dynavox aplicativo, certifique-se de iniciar o aplicativo desejado antes de
continuar.

1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.
O aplicativo Alternador ficará visível na parte central inferior da tela.

2. Selecione o Alternador
3. Selecione o aplicativo desejado.
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4. Selecione o botão (Concluído) no canto superior esquerdo.

5. Selecione o botão (Fechar).

6.3 Como faço para adicionar um aplicativo ao Alternador?
Se você deseja adicionar um não Tobii Dynavox aplicativo, certifique-se de iniciar o aplicativo desejado antes de
continuar.

1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.
O aplicativo Alternador ficará visível na parte central inferior da tela.

2. Selecione o Alternador

3. Selecione o botão (Editar) no canto superior esquerdo.

4. Selecione o botão (Adicionar) para a localização desejada.
5. Selecione a guia correta:

● Tobii Dynavox
● Aplicativo em execução

6. Selecione o aplicativo desejado.

7. Selecione o botão (Concluído) no canto superior esquerdo.

8. Selecione o botão (Fechar).

6.4 Como faço para remover um aplicativo para Alternador?
1. Fixe seu olhar na parte inferior da tela, no meio ou na área do Rastreamento Ocular.

O aplicativo Alternador ficará visível na parte central inferior da tela.

2. Selecione o Alternador

3. Selecione o botão (Editar) no canto superior esquerdo.

4. Selecione o botão (Remover) para a localização desejada.
5. Selecione o botão Remove (Remover) para confirmar.

6. Selecione o botão (Concluído) no canto superior esquerdo.

7. Selecione o botão (Fechar).
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Assistência para o seu Dispositivo Tobii Dynavox

Obter ajuda online
Consulte a página de Assistência específica do dispositivo Tobii Dynavox. Ela contém informações atualizadas sobre problemas e dicas e truques relacionados ao produto. A página de
Assistência está disponível em: www.TobiiDynavox.com/support-training

Entre em contato com o seu consultor ou revendedor de soluções
Em caso de dúvidas ou problemas relacionados ao produto, entre em contato com o seu consultor de soluções ou revendedor autorizado da Tobii Dynavox para obter auxílio. O
revendedor está mais familiarizado com as suas configurações pessoais e poderá auxiliá-lo com dicas e treinamentos referentes ao produto. Os dados para contato estão disponíveis
em www.TobiiDynavox.com/contact

Copyright ©Tobii Dynavox AB. Nem todos os produtos e serviços são oferecidos em todos os mercados locais. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos.
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