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1 Om TD Control
1.1 Användningsområde
Tobii Dynavox Ögonstyrningsteknik har hjälpt tusentals personer med kommunikations- och rörelsehinder att
kommunicera och leva ett mer självständigt liv. Men hur är det med dem som vill ta det nästa steget och utnyttja allt som
datorn har att erbjuda? TD Control är ett nytt sätt att interagera med och styra datorn med hjälp av ögonstyrning och
erbjuder en mer intuitiv upplevelse som ger ett optimalt oberoende. Ögonstyrningsteknik har funnits i många år, men det
som TD Control gör skillnad är att den inte bara ger dig möjlighet att styra en dator med ögonen, utan också att den
överväger det mest intuitiva och logiska sättet att göra det på. Detta innovativa tillvägagångssätt, som kallas "Interaction
First", gör det möjligt för dig att använda datorn på ett bekvämt sätt och i din egen takt, men också att använda din
favoritprogramvara, t.ex. surfning, e-post och spel.

Med Interaction First kan användaren välja det objekt som han eller hon vill interagera med innan han eller hon bestämmer
sig för vad han eller hon vill göra. Detta känns som ett mer naturligt och intuitivt beteende och kommer att bidra till att
minska antalet misslyckanden.

Ta full kontroll över datorn med bara ögonen. Du kan simulera alla typer av musrörelser, svepåtgärder och skriva in text
med vår programvara. Vi har också lagt till smarta genvägar för att göra det ännu enklare att komma åt alla delar av
Windows!

1.2 Systemkrav
Komponent Krav

Dator och processor i5-4200U @ 1,60 GHz (fjärde generationens i5 med två
kärnor / 4 trådar)

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

Hårddisk 500 megabyte (MB) ledigt.

Operativsystem Windows 10

.NET-version 4.7.2
Eye Tracker Tobii Dynavox I-serierna I-13 och I-16 och Tobii Dynavox

PCEye 5

Ytterligare krav Internetanslutning rekommenderas för att ta emot
uppdateringar.
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2 Första starten
När TD Control programmet startas för första gången kommer användaren att gå igenom On-boarding (startprocessen).
Startprocessen består av följande saker:

1. Startskärmen.
2. Välkomstvyn.
3. Trackstatus översikten (för att visa hur användaren är placerad framför eyetrackern). (För mer information, se 3.5

Trackstatus-ruta, sida 17).
4. Kalibreringsvy (För mer information, se 5.2 Kalibrering ).
5. Översikt över tjänstevillkoren
6. Översikt av snabbstartsguiden

När du väljer (Dölj guide) i snabbstartsguiden visas ett meddelande i den mellersta nedre delen av skärmen som
informerar användaren om att komma åt Dashboard.
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Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

Popup-fönstret visas tills användaren väljer ikonen (Dashboard).

När användaren väljer ikonen (Dashboard) för första gången visas snabbstartguiden för Dashboard den.

Välj knappen (Dölj guide) i snabbstartsguiden för att lämna snabbstartsguiden.
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3 Översikt över TD Control
3.1 Trace
Tracern följer användarens blick. Tracern är mindre ogenomskinlig tills användaren fixerar blicken, då blir den fast och
aktiveraren visas. Aktiveraren pekar alltid mot mitten av skärmen, där Interaction Menu kommer att vara placerad.
Området mellan den lilla och den stora cirkeln låses på den position på skärmen där tracern är placerad när användaren
fixerar blicken och visar en ögonblicksbild av området inom tracern i målområdet för tracern. När användaren avslutar
tracern frigörs ögonblicksbilden och tracern återgår till sitt inaktiverade tillstånd. Tracern fungerar på alla typer av
bakgrunder.

Figur 3.1 Den aktiva tracern

Tabell 3.1 Tracern

Element Åtgärd Beskrivning

Tracern Tracern ger användaren återkoppling om var användarens blick befinner sig på
skärmen. Tracern rör sig runt på skärmen och följer användarens blick. När
användaren fixerar blicken på skärmen under en viss tid visas aktivatorn.

Aktiverare Öppnar Interaction Menu. Mer information finns i 3.2 Interaction Menu, sida 10.

Dashboard Öppnar Dashboard. Mer information finns i 3.4 Dashboard, sida 15.
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3.2 Interaction Menu

Den stora cirkeln med ett hårkors i mitten, i mitten av Interaction Menu, är en inzoomad ögonblicksbild av målområdet.
Hårkorset kan finjusteras för att sikta exakt på den önskade punkten inom målområdet. I Tabell 3.2 Interaction Menu, sida
10, förklaras alla åtgärder som finns tillgängliga i Interaction Menu .

Tabell 3.2 Interaction Menu

Ikon Åtgärd Beskrivning

Skrolla Åtgärd som, om den utförs i ett skrollningsbart fönster, gör att du kan skrolla på sidan
genom att flytta blicken.

● Titta på det skrollningsbara området och håll ögonen öppna.
Interaction Menu kommer att öppnas.

● Välj skrollningsåtgärden.
● Fokusera blicken ovanför skrollningsankaret för att skrolla uppåt.
● Fokusera blicken nedanför skrollningsankaret för att skrolla nedåt.
● Titta till vänster om skrollankaret för att skrolla till vänster.
● Titta till höger om skrollankaret för att skrolla till höger.
● Titta på knappen Exit (avsluta) på höger sida för att avsluta skrollåtgärden.

Använd funktionen för skrollning med blicken för att skrolla vertikalt i appar
med modernt gränssnitt och på startskärmen i Windows med modernt
gränssnitt.

Ju längre bort du tittar från skrollankaret, desto snabbare skrollar det.

Mer information finns i 4.1.2 Hur använder jag Skrolla i TD Control?, sida 18

Högerklick Åtgärd som utför ett enda högerklick.
Mer information finns i 4.1.3 Hur gör jag ett högerklick i TD Control?, sida 19

Klicka och dra Åtgärd för att flytta objekt eller välja områden.

● Titta på det föremål som du vill flytta.
● Välj åtgärden Klicka och håll kvar.
● Titta på objektets släpp position.
● Välj ikonen Släpp som visas på skärmen när du håller blicken på släpp positionen.
Mer information finns i 4.1.4 Hur använder jag Klicka och dra i TD Control?, sida 20
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Ikon Åtgärd Beskrivning

Tangentbord Åtgärd som öppnar ett tangentbord på skärmen för ögonstyrning-aktiverat tangentbord
för att skriva med blicken. Den här åtgärden lägger också fokus på den plats där
användaren utför åtgärden - vilket innebär att den gör ett vänsterklick och sedan
öppnar tangentbordet.
Mer information finns i 4.1.5 Hur aktiverar jag tangentbordet i TD Control?, sida 21.

Anpassa mål Åtgärd för att finjustera interaktionsmålet på skärmen.

● Titta på den position där du vill utföra en åtgärd för att öppna Interaction Menu.
● Titta på Anpassa målåtgärden
● Finjustera målområdet genom att flytta hårkorset i målfönstret med blicken för att

placera den exakta punkten.
● Välj den åtgärd som ska utföras.
Mer information finns i 4.1.6 Hur använder jag Anpassa mål-funktionen i TD Control?,
sida 24

Dubbelklick Åtgärd som utför ett dubbelt vänsterklick.
Mer information finns i 4.1.7 Hur använder jag Dubbelklick i TD Control?, sida 24

Vänsterklick Åtgärd som utför ett enda vänsterklick, eller för pekbaserade enheter, motsvarande ett
enda finger Tryck.
Mer information finns i 4.1.8 Hur använder jag Vänsterklick i TD Control?, sida 24

Hjälp Åtgärd som öppnar en hjälpsida.

Avbryt Åtgärd som upphäver Interaction Menu.

Tabell 3.3 Modifieringstangenter

Ikon Åtgärd Beskrivning

Shift Åtgärd som aktiverar/avaktiverar Shift-tangentbordet.

Ctrl Åtgärd som aktiverar/avaktiverar Ctrl-tangentbordet.

Alt Åtgärd som aktiverar/avaktiverar Alt-tangentbordet.

3.3 Menyer utanför Skärmen i TD Control
Det finns flera olika Menyer utanför Skärmen TD Control. En sak som de har gemensamt är att alla menyer utanför
skärmen är kontextuellt baserade.
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3.3.1 Menyn utanför Skärmen
Det finns en huvudmeny utanför skärmen i kontrollen, och den kallas för Menyn utanför Skärmen. Resten av dem har egna
namn.

Tabell 3.4 Menyn utanför Skärmen

Ikon Åtgärd Beskrivning

Switcher Åtgärd som öppnar Switcher. Mer information finns i6 Switcher, sida 53

Dashboard Åtgärd som öppnar Dashboard. Mer information finns i 3.4 Dashboard, sida 15.

Paus Åtgärd som pausar interaktionen tills knappen Återuppta ögonstyrning väljs.

Kontinuerligt
läge

Åtgärd som öppnar Menyn för kontinuerligt läge utanför skärmen. Mer information finns i
3.3.1.1 Menyn för kontinuerligt läge utanför skärmen, sida 12

3.3.1.1 Menyn för kontinuerligt läge utanför skärmen
Det finns två (2) typer av kontinuerliga lägen i TD Control.

● Förenklat
● Avancerat

För mer information om hur du väljer Kontinuerligt läge, se 5.4.1 Kontinuerligt läge, sida 45.
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3.3.1.1.1 Den Förenklade Menyn för kontinuerligt läge utanför skärmen

Tabell 3.5 Den Förenklade Menyn för kontinuerligt läge utanför skärmen

Ikon Åtgärd Beskrivning

Hjälp Åtgärd som öppnar en hjälpsida.

Visa Trace Åtgärd som visar/döljer tracern på skärmen.

Vänsterklick Åtgärd som utför ett enda vänsterklick vid varje fixering. För mer information, se
Vänsterklick i Tabell 3.2 Interaction Menu, sida 10

Paus Åtgärd som pausar interaktionen tills knappen Återuppta ögonstyrning väljs.
Mer information finns i 4.2.3 Paus i TD Control.

Avbryt Åtgärd som avslutar det kontinuerliga läget.
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3.3.1.1.2 Den avancerade menyn för kontinuerligt läge utanför skärmen

Tabell 3.6 Den avancerade menyn för kontinuerligt läge utanför skärmen

Ikon Åtgärd Beskrivning

Hjälp Åtgärd som öppnar en hjälpsida.

Anpassa mål Åtgärd som utför Anpassa mål-funktionen automatiskt för varje val. Mer information finns i
4.1.6 Hur använder jag Anpassa mål-funktionen i TD Control?, sida 24

Vänsterklick Åtgärd som utför ett enda vänsterklick vid varje fixering. Mer information finns i 4.1.8 Hur
använder jag Vänsterklick i TD Control?, sida 24.

Klicka och håll
kvar

Åtgärd som utför funktionen Klicka och håll kvar för varje val. Mer information finns i 4.1.4
Hur använder jag Klicka och dra i TD Control?, sida 20.

Hålla och dra Åtgärd som utför Hålla och dra-funktionen med varje val tills användaren väljer att avsluta
den. Särskilt användbart när du ritar i programvaror som Photoshop eller Paint.

● Titta på var på skärmen startpunkten för Hålla och dra ska vara.
● Aktivera funktionen.
● Flytta blicken till platsen på skärmen.

Blicken kommer att spåras.

● Titta på objektets släpp position.
● Välj ikonen Släpp som visas på skärmen när du håller blicken på släpp positionen.

Avbryt Åtgärd som avslutar det kontinuerliga läget.

3.3.2 Tangentbordsmenyn utanför skärmen
Tangentbordsmenyn utanför skärmen visas på skärmen när tangentbords- eller Anteckningsåtgärderna är synliga på
skärmen.

Figur 3.2 De Dashboard.

Tabell 3.7 Tangentbordsmenyn utanför skärmen

Ikon Åtgärd Beskrivning

Hjälp Åtgärd som öppnar en Hjälpsida.

Anteckningar
Åtgärd som öppnar funktionen Anteckningar.
Mer information finns i .4.3.6 Hur får jag tillgång till Anteckningar i TD Control?
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Ikon Åtgärd Beskrivning

Dölj
anteckningar

Åtgärd som döljer Anteckningar. En annan ikon visas beroende på om Anteckningar är
öppet ovanför eller under tangentbordet.

Flytta
tangentbord

Åtgärd som flyttar tangentbordet till toppen eller botten av skärmen beroende på var det
har öppnats.

Ändra storlek Åtgärd som ändrar tangentbordets storlek

Paus Åtgärd som pausar interaktionen tills knappen Återuppta ögonstyrning väljs.
Mer information finns i 4.2.3 Paus i TD Control.

Snabbt språk Åtgärd som öppnar språksidan för snabb åtkomst till att ändra tangentbordets språk.

Avbryt Åtgärd som upphäver Dashboard.

3.4 Dashboard

Figur 3.3 De Dashboard.
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Tabell 3.8 Dashboard

Ikon Åtgärd Beskrivning

Inställningar Åtgärd som öppnar TD Control Inställningar.
Mer information finns i 5 Inställningar av TD Control.

Anteckningar Åtgärd som öppnar funktionen Anteckningar.
Mer information finns i .4.3.6 Hur får jag tillgång till Anteckningar i TD Control?

Snabbkalibrer-
ing

Åtgärd som öppnar Snabbkalibreringen.
Mer information finns i 4.3.3 Hur kan jag snabbt utföra en Kalibrering i TD Control?

Viloläge Åtgärd som sätter enheten i viloläge.
Mer information finns i 4.3.4 Hur sätter jag min enhet i viloläge med TD Control?, sida 31

Hjälp Åtgärd som öppnar en hjälpsida.

Avsluta TD
Control

Åtgärd som stänger ner och avslutar TD Control programvaran.

Avbryt Åtgärd som upphäver Dashboard.

Tabell 3.9 Genvägspanel

Ikon Åtgärd Beskrivning

kopiera Åtgärd som kopierar det markerade objektet/den markerade texten.

klistra in Åtgärd som klistrar in det kopierade/klippta objektet/texten.

klippa ut Åtgärd som klipper ut det markerade objektet/den markerade texten.
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3.5 Trackstatus-ruta

Figur 3.4 Trackstatus-ruta

Funktionen Trackstatus kontrollerar om användaren är korrekt placerad framför eyetrackern.

● De två (2) vita punkterna - Användarens ögon och hur de är placerade mot skärmen. För optimal placering ska de
vita punkterna vara i mitten av det svarta området.

● Det färgglada fältet till vänster med den vita pilen - Hur långt eller nära användaren befinner sig från skärmen.
– Om den vita pilen är i mitten av mätarens gröna område sitter användaren på optimalt avstånd från skärmen.
– Om pilen är i den nedre delen av fältet - flytta användaren närmare eyetrackern.
– Om pilen är i den övre delen av fältet - flytta användaren längre bort från eyetrackern.

3.6 Ingen Eye Tracker är ansluten
Om ingen eyetracker är ansluten till enheten eller om någon kopplar bort eyetrackern visas följande information:

Ingen eye tracker ansluten

När eyetrackern ansluts/återansluts försvinner meddelandet automatiskt.
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4 Användning av TD Control
MedTD Control kan användaren styra en dators Windows-operativsystem genom en urvalsmetod i två steg som minskar
risken för oönskade klick.

De flesta av funktionerna/åtgärderna i TD Control är aktiverade med pek- och musfunktion, vilket gör det lättare
för en vårdare eller assistent att hjälpa användaren om det behövs. Vårdgivaren eller assistenten kan enklare
välja en åtgärd eller ändra inställningarna för användaren.
Funktionen Interaction Menu kan inte användas utan en eyetracker.

4.1 Åtgärderna i Interaction Menu

4.1.1 Hur utför jag en åtgärd med TD Control?
1. Fokusera blicken på det område (eller ikon på skärmen) där du vill utföra uppgiften.

2. Välj ikonen (aktiverare).
Interaction Menu kommer att öppnas.

3. Hårkorset i mitten av målfönstret visar var åtgärden kommer att utföras.
Vid behov kan aktiveringspunkten finjusteras på följande sätt.

a. Välj ikonen (Anpassa mål).
b. Flytta tracern i målfönstret med blicken tills du placerar den plats som önskas.

Hårkorset flyttas till den nya positionen.

c. Upprepa tills det önskade målet är i hårkorset.

4. Välj den åtgärd som ska utföras från Interaction Menu eller välj knappen (stäng) för att avbryta.

4.1.2 Hur använder jag Skrolla i TD Control?

1. Fokusera blicken på det område (eller ikon på skärmen) där du vill utföra uppgiften.

2. Välj ikonen (aktiverare).
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Interaction Menu kommer att öppnas.

3. Hårkorset i mitten av målfönstret visar var åtgärden kommer att utföras.
Vid behov kan aktiveringspunkten finjusteras på följande sätt.

a. Välj ikonen (justera mål).
b. Flytta tracern i målfönstret med blicken tills du placerar den plats som önskas.

Hårkorset flyttas till den nya positionen.

c. Upprepa tills det önskade målet är i hårkorset.

4. Välj ikonen från Interaction Menu.
Ett skrollankare kommer att placeras på skärmen där korshålet var placerat.

5. Välj vilket sätt du vill skrolla på:
● Fokusera blicken ovanför skrollankaret för att skrolla uppåt.
● Fokusera blicken nedanför skrollankaret för att skrolla nedåt.
● Titta till vänster om skrollankaret för att skrolla åt vänster.
● Titta till höger om skrollankaret för att skrolla till höger.
● Titta i området runt skrollankaret för att pausa skrollningen.

Ju längre bort du tittar från skrollankaret, desto snabbare skrollar det.

Överväg att placera ankaret i mitten av det skrollbara området för att få största möjliga flexibilitet.

6. Välj knappen (Stäng) för att avsluta skrollning.

4.1.3 Hur gör jag ett högerklick i TD Control?

1. Fokusera blicken på det område (eller ikon på skärmen) där du vill utföra uppgiften.

2. Välj ikonen (aktiverare).
Interaction Menu kommer att öppnas.

3. Hårkorset i mitten av målfönstret visar var åtgärden kommer att utföras.
Vid behov kan aktiveringspunkten finjusteras på följande sätt.

a. Välj ikonen (Anpassa mål).
b. Flytta tracern i målfönstret med blicken tills du placerar den plats som önskas.

Hårkorset flyttas till den nya positionen.

c. Upprepa tills det önskade målet är i hårkorset.

4. Välj ikonen från Interaction Menu.
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4.1.4 Hur använder jag Klicka och dra i TD Control?

1. Fokusera blicken på det område (eller ikon på skärmen) där du vill utföra uppgiften.

2. Välj ikonen (aktiverare).
Interaction Menu kommer att öppnas.

3. Hårkorset i mitten av målfönstret visar var åtgärden kommer att utföras.
Vid behov kan aktiveringspunkten finjusteras på följande sätt.

a. Välj ikonen (justera mål).
b. Flytta tracern i målfönstret med blicken tills du placerar den plats som önskas.

Hårkorset flyttas till den nya positionen.

c. Upprepa tills det önskade målet är i hårkorset.

4. Välj ikonen från Interaction Menu.
5. Välj den nya platsen för objektet.

En indikationslinje visas mellan den gamla och den nya platsen för tracern.

6. Fäst blicken på den nya platsen.
En släpp-ikon visas på skärmen utanför tracern.

7. Svälj åtgärden (Släpp) för att släppa objektet på den nya platsen.
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Åtgärden Anpassa mål visas.

8. Välj det exakta stället för den nya platsen.
9. Objektet befinner sig nu på den nya platsen.

4.1.5 Hur aktiverar jag tangentbordet i TD Control?
Tangentbordet används för att skriva in text i ett dokument, skriva in text i ett sökfält, välja efter Rename i en meny för att
byta namn på ett dokument.

1. Fokusera blicken på det område (eller ikon på skärmen) där du vill utföra uppgiften.

2. Välj ikonen (aktiverare).
Interaction Menu kommer att öppnas.

3. Hårkorset i mitten av målfönstret visar var åtgärden kommer att utföras.
Vid behov kan aktiveringspunkten finjusteras på följande sätt.

a. Välj ikonen (Anpassa mål).
b. Flytta tracern i målfönstret med blicken tills du placerar den plats som önskas.

Hårkorset flyttas till den nya positionen.

c. Upprepa tills det önskade målet är i hårkorset.

4. Välj ikonen från Interaction Menu.

5. Använd vid behov knapparna (Move Keyboard Up) eller (Move Keyboard Bottom) för att flytta
tangentbordet.

4.1.5.1 Tangentbord

Genom att välja tangentbordsfunktionen från Interaction Menu, startar tangentbordet som ett tangentbord på
skärmen. Tangentbordet öppnas alltid på motsatt sida av skärmen där du interagerade. Det är möjligt att flytta

tangentbordet med hjälp av knapparna (Move Keyboard Up) eller (Move Keyboard Bottom) som är tillgängliga
när tangentbordet är aktivt på skärmen.
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Beroende på språk består tangentbordet av fyra-fem (4-5) tangentbordssidor, beroende på språk. Användaren kan enkelt

växla mellan de olika tangentbordssidorna genom att välja en av dessa knappar , eller knapparna

som finns i det övre högra hörnet av tangentbordet eller knapparna som finns i det övre vänstra hörnet på
Numbers och Additional Characters (Siffror och övriga tecken) - sidorna.

Den knapp på tangentbordet som användaren fokuserar blicken på markeras med en ljusram runt tecknet/knappens

funktion på tangenten, och när tangenten väljs byter den kortvarigt färg till den inställda aktiveringsfärgen .

Tangentbordssidorna är:

Figur 4.1 Tangentbordssidan

Figur 4.2 Siffersidan

Figur 4.3 Sidan för övriga tecken
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Figur 4.4 Språkspecifik-sidan

Figur 4.5 Sidan med funktionstangenter

För att byta tangentbord och andra inställningar för tangentbordet, se 5 Inställningar av TD Control, sida 33.

4.1.5.1.1 Ordprediktion

Motorn för ordprediktion som används i TD Control är från SwiftKey™ och används ofta i surfplattor och smarttelefoner.
SwiftKey™ använder en blandning av artificiell intelligens för att förutse nästa ord som användaren tänker skriva.
SwiftKey™ lär sig av tidigare texter som användaren har skrivit och ger ut ordprediktioner baserat på den aktuella inmatade
texten och vad den har lärt sig. Språket i ordprediktionen ändras beroende på språkinställningen på tangentbordet.

Figur 4.6 Tangentbord med ordprediktion aktiverat

När ordprediktion används visas tre (3) rutor ovanför tangentbordet. I rutan längst till vänster visas det mest sannolika
ordförslaget och i de övriga två (2) rutorna finns ytterligare ordförslag. För att välja ett av de föreslagna orden väljer du
ordets ruta. Om du inte hittar ordet du letar efter skriver du vidare. När du skriver in fler bokstäver visas nya ordförslag.

Om du använder ordprediktion och vill skriva ett ord som innehåller en accent, till exempel café, sparar du tid och
ansträngning genom att låta ordprediktion ta hand om accenten. Skriv bara in ”cafe”, så får du ett förslag på
”café”.
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4.1.6 Hur använder jag Anpassa mål-funktionen i TD Control?

Åtgärden Anpassa mål används för att finjustera aktiveringspunkten i målfönstret. Hårkorset i mitten av målfönstret visar
var åtgärden kommer att utföras.

Aktiveringspunkten finjusteras på följande sätt.

1. Välj ikonen (Anpassa mål).
2. Flytta tracern i målfönstret med blicken tills du placerar den plats som önskas.

Hårkorset flyttas till den nya positionen.

3. Upprepa tills det önskade målet är i hårkorset.

4.1.7 Hur använder jag Dubbelklick i TD Control?

1. Fokusera blicken på det område (eller ikon på skärmen) där du vill utföra uppgiften.

2. Välj ikonen (aktiverare).
Interaction Menu kommer att öppnas.

3. Hårkorset i mitten av målfönstret visar var åtgärden kommer att utföras.
Vid behov kan aktiveringspunkten finjusteras på följande sätt.

a. Välj ikonen (Anpassa mål).
b. Flytta tracern i målfönstret med blicken tills du placerar den plats som önskas.

Hårkorset flyttas till den nya positionen.

c. Upprepa tills det önskade målet är i hårkorset.

4. Välj ikonen från Interaction Menu.

4.1.8 Hur använder jag Vänsterklick i TD Control?

1. Fokusera blicken på det område (eller ikon på skärmen) där du vill utföra uppgiften.

2. Välj ikonen (aktiverare).
Interaction Menu kommer att öppnas.

3. Hårkorset i mitten av målfönstret visar var åtgärden kommer att utföras.
Vid behov kan aktiveringspunkten finjusteras på följande sätt.
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a. Välj ikonen (Anpassa mål).
b. Flytta tracern i målfönstret med blicken tills du placerar den plats som önskas.

Hårkorset flyttas till den nya positionen.

c. Upprepa tills det önskade målet är i hårkorset.

4. Välj ikonen från Interaction Menu.

4.2 Åtgärder i Menyn utanför Skärmen

4.2.1 Hur aktiverar jag Switcher i TD Control?
Med Switcher kan användaren växla mellan aktiva program och starta Tobii Dynavox-program.

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.
Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj åtgärden (Switcher).
Switcher öppnas.

Mer information om Switcher finns i 6 Switcher, sida 53.

4.2.2 Hur aktiverar jag Instrumentpanel i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard).
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Instrumentpanelen öppnas.

Figur 4.7 Dashboard.

Mer information finns i 4.3 Åtgärderna på den Dashboard, sida 29

4.2.3 Paus i TD Control
Blickstyrning är en upprepad fysisk uppgift, och musklerna runt ögonen kan bli trötta. Att pausa blicken ger dig inte bara tid
att titta på skärmen utan att interagera, utan ger också dina ögon tid att vila.

4.2.3.1 Hur pausar jag ögonstyrningen i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Paus).

En orange ikon för paus visas kort på skärmen och det finns en orange kant i skärmens ytterkanter som
visar att TD Control är pausat.
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4.2.3.2 Hur kan jag se om ögonstyrningen är pausad i TD Control?
Det kommer att finnas en orange ram i skärmens ytterkanter.

4.2.3.3 Hur återupptar jag ögonstyrningen i TD Control
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Ikonen (Återuppta ögonstyrning) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Återuppta ögonstyrning) för att återuppta ögonstyrning i TD Control.

4.2.4 Kontinuerliga lägen i TD Control
Det finns två (2) olika lägen för kontinuerliga åtgärder i TD Control.

● Avancerade kontinuerliga åtgärder
● Enkla kontinuerliga åtgärder

Mer information om kontinuerliga åtgärder lägen finns i 3.3.1.1 Menyn för kontinuerligt läge utanför skärmen, sida 12.

4.2.4.1 Hur utför jag en kontinuerlig åtgärd i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj åtgärden (Kontinuerligt klick).
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Kontinuerliga Menyn utanför Skärmen öppnas.

3. Välj en av de tillgängliga kontinuerliga åtgärderna.
4. Fokusera blicken på det område (eller ikon på skärmen) där du vill utföra uppgiften.

Den valda kontinuerliga åtgärden kommer att vara aktiv tills användaren aktivt ändrar eller avslutar åtgärden.

TD Control kan ställas in för att öppnas i ett av dessa lägen om så önskas.

4.2.4.2 Hur ändrar jag den valda kontinuerliga åtgärden i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Kontinuerliga Menyn utanför Skärmen öppnas.

De valda kontinuerliga åtgärderna kommer att ha en orange bakgrund.

2. Välj en av de tillgängliga kontinuerliga åtgärderna.

4.2.4.3 Hur avslutar jag den valda kontinuerliga åtgärden i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.
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Kontinuerliga Menyn utanför Skärmen öppnas.

De valda kontinuerliga åtgärderna kommer att ha en orange bakgrund.

2. Välj ikonen (Stäng) för att sluta använda åtgärden Kontinuerlig åtgärd.

4.3 Åtgärderna på den Dashboard

4.3.1 Hur aktiverar jag Dashboard i TD Control?
Dashboard är dold så att den inte stör eller distraherar användaren. För att ringa upp Dashboard, följ de här stegen.

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.
Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard).
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Dashboard kommer att öppnas.

4.3.2 Hur aktiverar jag en åtgärd från Dashboard i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj den åtgärd som ska utföras från Dashboard eller välj knappen stäng för att avbryta.

4.3.3 Hur kan jag snabbt utföra en Kalibrering i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Snabbkalibrering).
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4. Testa din kalibrering genom att titta på de olika målen.

5. Tryck på knappen Kalibrera vid behov.
6. Titta på de orangefärgade punkterna, en i taget, som visas på skärmen tills de försvinner.
7. Prova din nya kalibrering.
8. Upprepa steg 7-9 tills du är nöjd.
9. Tryck på knappen Stäng.

Mer information om Kalibrering finns i 5.2.1 Hur fungerar kalibreringsprocessen i TD Control?, sida 37

4.3.4 Hur sätter jag min enhet i viloläge med TD Control?
Om du använder den här funktionen måste någon annan väcka enheten eftersom det inte finns någon wake-on-
gaze funktion (vaken blick-funktion).

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.
Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard).

3. Välj ikonen (Viloläge).
4. Välj någon av följande knappar:

● Viloläge - För att försätta enheten i vila.
● Avbryta - För att avbryta att enheten försätts i vila.

4.3.5 Hur får jag tillgång till inställningarna i TD Control?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.
Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att komma åt inställningarna för TD Control.
Mer information om tillgängliga inställningar finns i 5 Inställningar av TD Control, sida 33.
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4.3.6 Hur får jag tillgång till Anteckningar i TD Control?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.
Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Anteckningar) för att öppna anteckningar.
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5 Inställningar av TD Control

Ikoner Åtgärd Beskrivning

Aktivering Öppnar inställningarna för Aktivering och återkoppling.
Mer information finns i 5.1 Aktivering , sida 33.

Kalibrering Öppnar inställningarna för Kalibrering .
Mer information finns i 5.2 Kalibrering , sida 37.

Tangentbord Öppnar inställningarna för Tangentbord.
Mer information finns i 5.3 Tangentbord , sida 41.

Läge Öppnar Läges inställningarna.
Mer information finns i .5.4 Läge , sida 45.

Allmänt Öppnar de Allmänna inställningarna.
Mer information finns i .5.5 Allmänt , sida 46.

Anpassning Öppnar inställningarna för Anpassning .
Mer information finns i .5.6 Anpassning , sida 48.

Enhet Öppnar inställningarna för Enheten .
Mer information finns i .5.7 Enhet .

Mitt konto Öppnar Mitt konto.
Mer information finns i 5.8 Mitt konto , sida 51.

5.1 Aktivering
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5.1.1 Aktiveringsmetod

5.1.1.1 Hur ändrar jag aktiveringsmetoden i TD Control
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.
6. Titta i avsnittet Aktiveringsmetod .
7. Välj en av de följande radioknapparna:

● Ögonstyrning - Interagera med TD-kontrollen genom att bara använda ögonen
● Ögonstyrning och Kontakt - Interagera med kontrollen genom att använda ögonen tillsammans med en

kontakt.

En kontakt krävs för att aktivera denna inställning.

8. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.1.2 Hastighet

5.1.2.1 Hur väljer jag Fixeringstiden för tracern i TD Control
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.
6. Titta i avsnittet Hastighet .
7. Välj radioknappen för Fixeringstiden för ett av följande värden:

● Långsamt (standard)
● Medel
● Snabbt

8. Finjustera tiden med och knapparna om det behövs.

9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.
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5.1.2.2 Hur ändrar/ställer jag in uppehållstiden (Dwell Time) för knapparna i TD Control?
Uppehållstiden (the dwell time) är den tid som användaren behöver för att fästa blicken på de olika åtgärderna i
interaktionsmenyerna och menyerna utanför skärmen och för att aktivera den valda åtgärden.

Den här inställningen gäller bara för knapparnas uppehållstid (dwell time). Det finns också en inställning för
uppehållstid (dwell time) för tangentbordet. Mer information finns i 5.3.2.1 Hur ändrar/ställer jag in Dwell Time
(uppehållstiden) för tangentbordet i TD Control?.

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.
Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.
6. Titta i avsnittet Hastighet .
7. Markera radioknappen för Dwell Time (Uppehållstiden) för ett av följande värden:

● Långsamt (standard)
● Medel
● Snabbt

8. Finjustera tiden med och knapparna om det behövs.

9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.1.3 Trace

5.1.3.1 Hur ändrar/ställer jag in Opaciteten för tracern i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.

6. Välj knappen (Nästa sida) för att gå till nästa inställningssida.
7. Titta i avsnittet Trace.
8. Markera radioknappen för Opacitet för ett av de följande värdena:

● Ljus (standard)
● Medel
● Mörk

9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.
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10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.1.4 Anpassa mål

5.1.4.1 Hur kan jag välja vilket sätt som Anpassa mål kommer att fungera på i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.

6. Välj knappen (Nästa sida) för att gå till nästa inställningssida.
7. Titta i Anpassa mål- avsnittet.
8. Markera radioknappen för Anpassa mål för ett av de följande värdena:

● Av (standard) - Välj manuellt åtgärden Anpassa mål från Interaction Menu när du behöver anpassa målet.
● Auto - TD-kontrollen anpassar målet åt dig. Systemet kommer att lära sig att bli bättre och anpassa sig till

användaren med tiden.
● Manuellt - Anpassa målet startas automatiskt vid fixeringen så att användaren kan välja målpunkt innan

Interaction Menu öppnar för att välja den önskade åtgärden.

Användare med mindre exakthet i blicken kan ha nytta av att manuellt justera målet.

9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.1.4.2 Hur väljer jag hur zoomfönstret ska bete sig när jag Klickar och drar i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.

6. Välj knappen (Nästa sida) för att gå till nästa inställningssida.
7. Titta i Anpassa mål- avsnittet.
8. Markera radioknappen för Klicka och dra för att aktivera/avaktivera zoomfönstret i det sista steget när du utför

åtgärden Klicka och dra.

9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.
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5.2 Kalibrering

5.2.1 Hur fungerar kalibreringsprocessen i TD Control?
Kalibreringsprocessen fungerar på följande sätt:

Testkalibreringen visas när en kalibrering startar, oavsett om det är en snabbkalibrering eller en vanlig kalibrering. På den
här sidan kan du bedöma kvaliteten på din kalibrering.

På testkalibreringsskärmen finns det cirklar med en liten punkt i mitten. Den orangefärgade punkten visar var användaren
tittar. Om du fixerar blicken på en av punkterna visar den var eyetrackern registrerar fixeringen i den punkten och hur liten
eller stor förskjutning det är.

Om den orangefärgade cirkeln ligger inom den streckade vita cirkeln är kalibreringen tillräckligt bra för att
använda TD Control.
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När knappen Kalibrera väljs visas den första kalibreringsskärmen. Det är en svart skärm, och i mitten av skärmen finns en
enda orange prick med en svart mittpunkt.

Ingenting kommer att hända förrän användaren fixerar blicken på punkten, ögonstyrningsenheten registrerar fixeringen,
punkten blinkar en gång och försvinner.

Så länge punkten är kvar på skärmen har inte ögonstyrningsenheten registrerat blickdata för den positionen.

En ny skärm visas. Det är en svart skärm, och i de fyra hörnen finns en orange prick med en svart mittpunkt.

Ingenting kommer att hända förrän användaren fixerar blicken på en av punkterna, ögonstyrningsenheten registrerar
fixeringen på den punkten och punkten blinkar en gång och försvinner.

Så länge punkten är kvar på skärmen har inte ögonstyrningsenheten registrerat blickdata för den positionen.

När användaren har fixerat blicken på alla punkter på skärmen och alla punkter har försvunnit avslutas
kalibreringsprocessen och testkalibreringsskärmen visas igen.

Prova kalibreringen genom att titta på cirklarna på skärmen. Stäng skärmen för testkalibrering eller starta en ny kalibrering
om det behövs.

5.2.2 Hur väljer jag vilket öga som följs i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.
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3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Kalibrering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.
6. Titta i avsnittet Kalibrering.
7. Markera radioknappen för styrning av ögonen på något av följande sätt för att ögonstyrningsenheten ska kunna

styra användarens ögon:
● Båda (standard)
● Vänster
● Höger

8. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.2.3 Hur kontrollerar jag användarens placering med hjälp av Trackstatus i TD
Control?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.
Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Kalibrering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.
6. Kontrollera användares placering genom att titta på rutan Trackstatus.

Mer information finns i 3.5 Trackstatus-ruta

7. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

8. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.2.4 Hur kalibrerar jag en användare i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Kalibrering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.
6. Kontrollera användares placering genom att titta på rutan Trackstatus.

Mer information finns i 3.5 Trackstatus-ruta

7. Välj knappen Test & Calibrate (Testa och kalibrera) .
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Sidan Kontrollera kalibrering öppnas.

8. Välj knappen Kalibrera .
9. Titta på de orangefärgade punkterna, en i taget som visas på skärmen tills de försvinner.
10. Prova den nya kalibreringen.
11. Upprepa steg 7-9 tills du är nöjd.
12. Tryck på knappen Stäng.

5.2.5 Hur ändrar jag skärminställningen för min eyetracker i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Kalibrering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.
6. Välj knappen Skärminställning .

Den här knappen är inte aktiverad med blicken och måste väljas genom beröring eller med musen.

7. Följ anvisningarna på skärmen.
8. Välj knappen Klar .

9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.
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5.3 Tangentbord

Språk

Tangentbordslayout för valt språk visas. Välj knappen Ändra för att byta till tangentbordslayout för ett annat språk. Det
finns flera olika språkliga tangentbordslayouter tillgängliga.

5.3.1 Aktiveringsmetod

5.3.1.1 Hur ändrar jag aktiveringsmetoden i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.
6. Titta i avsnittet Aktiveringsmetod .
7. Välj en av de följande radioknapparna:

● Ögonstyrning - interagera med TD-kontrollen genom att bara använda ögonen
● Ögonstyrning och kontakt - Interagera med kontrollen genom att använda ögonen tillsammans med en

kontakt.

En kontakt krävs för att aktivera denna inställning.

8. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.3.2 Knappar

5.3.2.1 Hur ändrar/ställer jag in Dwell Time (uppehållstiden) för tangentbordet i TD Control?

Den här inställningen gäller bara för Tangentbordets uppehållstid (dwell time). Det finns också en inställning för
uppehållstid (dwell time). Mer information finns i 5.1.2.2 Hur ändrar/ställer jag in uppehållstiden (Dwell Time)
för knapparna i TD Control?.
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1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.
Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.
6. Titta i avsnittet Knappar .
7. Markera radioknappen för en av de följande Dwell Times (Uppehållstiderna) (ms):

● Långsamt (standard)
● Medel
● Snabbt

8. Finjustera tiden med och knapparna om det behövs.

9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.3.2.2 Hur väljer jag beteendet för Anpassningsbar fokuseringshastighet i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.
6. Titta i avsnittet Knappar .
7. Välj radioknappen för Anpassningsbara fokuseringshastigheten för att växla mellan på/av inom den

anpassningsbara fokuseringshastigheten.

8. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

9. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.3.3 Ordprediktion

5.3.3.1 Hur väljer jag beteendet för Ordprediktioner i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
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5. Välj knappen Öppna.

6. Välj knappen (Nästa sida) för att gå till nästa inställningssida.
7. Titta i avsnittet Ordprediktioner .
8. Välj radioknappen för Ordprediktion för att aktivera/avaktivera ordprediktionen.

9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.3.3.2 Hur ändrar/ställer jag in Ordprediktionernas Dwell Time (Uppehållstid) i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.

6. Välj knappen (Nästa sida) för att gå till nästa inställningssida.
7. Titta i avsnittet Ordprediktioner .
8. Markera radioknappen för en av de följande Ordprediktionernas Dwell Times (Uppehållstider) (ms):

● Långsamt (standard)
● Medel
● Snabbt

9. Finjustera tiden med och knapparna om det behövs.

10. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till Tangentbordsinställningar.

11. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.3.4 Allmänt

5.3.4.1 Hur ändrar/ställer jag in tangentbordsspråket i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.

6. Välj knappen (Nästa sida) för att gå till nästa inställningssida.
7. Titta i avsnittet Allmänt under Språk.

Det aktiva språket visas efter rubriken Språk.
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8. Välj knappen Ändra.
9. Kontrollera att knappen Installerad är markerad.
10. Välj önskat språk.

11. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till Tangentbordsinställningar.

12. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

13. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.3.4.2 Hur laddar jag ner ett nytt tangentbordsspråk i TD Control?

Kontrollera att enheten är ansluten till Internet innan du fortsätter.

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.
Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.

6. Välj knappen (Nästa sida) för att gå till nästa inställningssida.
7. Titta i avsnittet Allmänt under Språk.

Det aktiva språket visas efter rubriken Språk.

8. Välj knappen Ändra.
9. Välj knappen Ladda ner .

10. Välj ikonen (Ladda ner) för önskat språk.
11. Välj knappen Installera för att ladda ner det valda språket.

12. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till Tangentbordsinställningar.

13. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

14. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.3.4.3 Hur väljer jag beteendet för återkoppling av knappljud i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Leta efter ikonen (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen Öppna.

6. Välj knappen (Nästa sida) för att gå till nästa inställningssida.
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7. Titta i avsnittet Allmänt .
8. Välj radioknappen för återkoppling av knappljud för att aktivera/avaktivera återkoppling av knappljud.

9. Välj knappen (Nästa sida) för att gå till nästa inställningssida.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.4 Läge

5.4.1 Kontinuerligt läge

5.4.1.1 Hur väljer jag vilken typ av kontinuerligt läge jag ska använda i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

5. Leta efter ikonen (Läge) för att hitta rätt inställningskort.
6. Välj knappen Öppna.
7. Titta i avsnittet Kontinuerligt läge .
8. Välj en av de följande radioknapparna under Läge:

● Avancerat
● Förenklat

Mer information finns i 3.3.1.1 Menyn för kontinuerligt läge utanför skärmen, sida 12.

9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till Tangentbordsinställningar.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.4.1.2 Hur aktiverar/avaktiverar jag start av kontinuerligt läge i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.
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Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

5. Leta efter ikonen (Läge) för att hitta rätt inställningskort.
6. Välj knappen Öppna.
7. Titta i avsnittet Kontinuerligt läge .
8. Välj radioknappen för Start för att Kontroll ska starta i det valda kontinuerliga läget på/av.

9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till Tangentbordsinställningar.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control-inställningar.

5.5 Allmänt

5.5.1 Hur väljer jag programspråk för TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

5. Leta efter ikonen (Allmänt) för att hitta rätt inställningskort.
6. Välj knappen Öppna.
7. Titta i avsnittet Programspråk .

Det aktiva språket visas efter rubriken Språk.

8. Välj knappen Ändra.
9. Välj önskat språk.
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10. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till Allmänna inställningar.

11. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

12. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control inställningar.

5.5.2 Hur hämtar jag loggar för TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

5. Leta efter ikonen (Allmänt) för att hitta rätt inställningskort.
6. Välj knappen Öppna .
7. Titta i avsnittet Hämta loggar .
8. Välj knappen Logg .
9. Välj knappen Yes/Ja .

Loggar skapas på ditt Skrivbord.

10. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

11. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control inställningar.

5.5.3 Hur väljer jag för att Starta automatiskt TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

5. Leta efter ikonen (Allmänt) för att hitta rätt inställningskort.
6. Välj knappen Öppna .
7. Titta i avsnittet Starta automatiskt .
8. Ställ in Starta automatiskt till På för att starta automatiskt TD Control när Windows® startar på enheten.

9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control inställningar.
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5.6 Anpassning

5.6.1 Hur tar jag bort en åtgärd från Interaktionsmenyn i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

5. Leta efter ikonen (Anpassning) för att hitta rätt inställningskort.
6. Välj knappen Öppna .

7. Välj knappen för den åtgärd som ska tas bort.
8. Välj knappen Ta bort .
9. Upprepa steg 7-8 tills du är nöjd.

10. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

11. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control inställningar.

5.6.2 Hur lägger jag till en åtgärd i interaktionsmenyn i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

5. Leta efter ikonen (Anpassning) för att hitta rätt inställningskort.
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6. Välj knappen Öppna .

7. Välj knappen (Lägg till) för den önskade placeringen.
8. Välj den åtgärd som ska läggas till.
9. Välj knappen Lägg till .

10. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till Tangentbordsinställningar.

11. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control inställningar.

5.7 Enhet
Den här funktionen är endast tillgänglig på I-serierna I-13 och I-16.

5.7.1 Anpassningsbara knappar i I-Series

5.7.1.1 Hur ställer jag in/ändrar åtgärden för triangelknappen för I-series i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

5. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

6. Leta efter ikonen (Enhet) för att hitta rätt inställningskort.
7. Välj knappen Öppna .
8. Välj knappen Ändra i triangelknapp-avsnittet.
9. Välj radioknappen för en av följande funktioner:

● Trackstatus
● Kalibrera
● Switcher
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● Tangentbord
● Ingen (Standard)

10. Markera knappen OK.

11. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till Tangentbordsinställningar.

12. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control inställningar.

5.7.1.2 Hur ställer jag in/ändrar åtgärden för den fyrkantiga knappen för I-series i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

5. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

6. Leta efter ikonen (Enhet) för att hitta rätt inställningskort.
7. Välj knappen Öppna .
8. Välj knappen Ändra i triangelknapp-avsnittet.
9. Välj radioknappen för en av de följande funktionerna:

● Trackstatus
● Kalibrera
● Switcher
● Tangentbord
● Ingen (Standard)

10. Markera knappen OK.

11. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till Allmänna inställningar.

12. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control inställningar.

5.7.1.3 Hur aktiverar/avaktiverar jag volymknapparna på I-serien i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

5. Välj knappen (Nästa skärm) på höger sida.

6. Leta efter ikonen (Enhet) för att hitta rätt inställningskort.
7. Välj knappen Öppna .
8. Välj radioknappen för Volymknappar för att aktivera/avaktivera volymknapparna.
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9. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

10. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control -inställningar.

5.8 Mitt konto
Ditt gratis myTobiiDynavox.com-konto ger dig åtkomst till många fördelar, inklusive molnlagring för säkerhetskopiering av
dina ordprediktioner och synkronisering av inställningar mellan flera enheter.

5.8.1 Hur skapar jag ett konto för Mitt konto i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Välj knappen (Mitt konto).
5. Välj knappen Skapa konto .

6. Fyll i alla fält med hjälp av knappen (Redigera) för varje värde.
7. Välj radioknappen för att godkänna Reglerna och villkoren.

Välj knappen Regler och villkor för att läsa Reglerna och villkoren.

8. Välj knappen Skapa .
Ett bekräftelsemail kommer att skickas till e-postadressen.

9. Gå in på ditt e-postkonto.
10. Öppna bekräftelsemeddelandet från Tobii Dynavox.
11. Välj knappen Verifiera e-post i e-postmeddelandet för att verifiera e-postadressen.

5.8.2 Hur loggar jag in på Mitt konto i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Menyn utanför Skärmen blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj ikonen (Dashboard) för att öppna Dashboard.

3. Välj åtgärden (Inställningar) för att öppna TD Control -inställningar.

4. Välj knappen (Mitt konto).

5. Välj knappen (Redigera) för e-postadressen.
6. Skriv in e-postadressen.

7. Välj knappen (Redigera) för lösenordet.
8. Skriv in lösenordet.
9. Välj knappen Logga In .
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10. Välj knappen (Tillbaka) för att återgå till TD Control -inställningar.

11. Välj knappen (Stäng) för att avsluta TD Control -inställningar.
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6 Switcher
Switcher är en hjälpapp som gör det enkelt att växla mellan installerade Tobii Dynavox appar, appar i allmänhet och öppna
fönster.

6.1 Hur får jag tillgång till Switcher i TD Control?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Switcher-appen kommer att synas i den nedre mellersta delen av skärmen.

2. Välj Switcher
Switcher öppnas.

6.2 Hur kontaktar jag ett program i Switcher?
Om du vill lägga till ett program som inte är ett Tobii Dynavox - program, se till att du startar det önskade
programmet innan du fortsätter.

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.
Switcher-appen kommer att synas i den nedre mellersta delen av skärmen.

2. Välj Switcher
3. Välj det önskade programmet.
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4. Välj knappen (Klar) i det övre vänstra hörnet.

5. Välj knappen (Stäng).

6.3 Hur lägger jag till ett program i Switcher?
Om du vill lägga till ett program som inte är ett Tobii Dynavox - program, se till att du startar det önskade
programmet innan du fortsätter.

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.
Switcher-appen kommer att synas i den nedre mellersta delen av skärmen.

2. Välj Switcher

3. Välj knappen (Redigera) i det övre vänstra hörnet.

4. Välj knappen (Lägg till) för den önskade platsen.
5. Välj rätt flik:

● Tobii Dynavox
● Aktivt program

6. Välj det önskade programmet.

7. Välj knappen (Klar) i det övre vänstra hörnet.

8. Välj knappen (Stäng).

6.4 Hur tar jag bort ett program från Switcher?
1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av eyetrackern eller i området runt eyetrackern.

Switcher-appen kommer att synas i den nedre mellersta delen av skärmen.

2. Välj Switcher

3. Välj knappen (Redigera) i det övre vänstra hörnet.

4. Välj knappen (Ta bort) för den önskade platsen.
5. Välj knappen Ta bort för att bekräfta.

6. Välj knappen (Klar) i det övre vänstra hörnet.

7. Välj knappen (Stäng).
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