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1 Introdução
Obrigado por adquirir um produto Tobii Dynavox I-Series da Tobii Dynavox!

Para garantir o melhor desempenho possível desse produto, leia este manual detalhadamente.

O Tobii Dynavox I-Series está disponível em dois tamanhos diferentes: o Tobii Dynavox I–13, com tela de 13.3", e o Tobii
Dynavox I–16, com tela de 15.6". O Tobii Dynavox I-Series é um dispositivo de Eye Gaze, que pode ser solicitado sem a
função de Eye Gaze.

Este Manual do Usuário contém informações sobre:

● O dispositivo Tobii Dynavox I-Series, nos modelos Tobii Dynavox I–13 e Tobii Dynavox I–16.
● Funções do Eye Gaze

1.1 Sobre as Advertências
Neste manual existem seis (6) níveis de advertências:

O símbolo Note é utilizado para notificar ao usuário sobre fatos importantes ou que necessitam de atenção
especial.

O símbolo Dicas é utilizado para notificar o usuário de algo que ele talvez não tenha considerado.

O símbolo Cuidado é utilizado para informar sobre ações que podem danificar ou causar mau funcionamento do
equipamento.

O símbolo Aviso é utilizado para informar sobre riscos ao usuário caso o Aviso seja ignorado.

O símbolo Alto Volume é utilizado para informar sobre risco de danos à audição.

O símbolo Alta Temperatura é utilizado para informar sobre condições de temperatura da superfície que podem
causar lesões ou desconforto.

1.2 Símbolos e Marcações
Esta seção fornece informações sobre os símbolos utilizados no Tobii Dynavox I-Series, nos acessórios e na embalagem.

Símbolos ou Marcações Descrição

Entrada USB 3.0

Botão Liga/Desliga

SW1 Porta do Acionador 1 3,5 mm

SW2 Porta do Acionador 2 3,5 mm

Entrada de alimentação
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Símbolos ou Marcações Descrição

Entrada do fone de ouvido de 3,5 mm

Descarte seguindo as normas nacionais.

CE é a abreviação de Comunidades Europeias (European
Communities), e esta marca sinaliza às autoridades da
União Europeia que o produto está em conformidade com
ao menos uma Diretiva EC.
Esta marca é uma certificação empregada em produtos
eletrônicos fabricados ou vendidos nos Estados Unidos,
para constatar que a interferência eletromagnética do
dispositivo está abaixo dos limites aprovados pela
Comissão Federal de Comunicação.

Marcas de Classificação UL no Canadá e Estados Unidos

Marca de componentes reconhecida no Canadá e
Estados Unidos

Consulte o manual de instruções

Material reciclável.

Material reciclável em Taiwan

Em conformidade com as normas EMC australianas

Fabricante

Número de referência

Número de Série

Equipamento de Segurança Classe II (isolamento
reforçado)

Esta marca exibe a polaridade do diagrama Pinout no
Adaptador de Alimentação CA/CC.

Código de validação de proteção de entrada de acordo
com a norma IEC 60529
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Símbolos ou Marcações Descrição

Certificado Obrigatório na China

Marca Internacional de Segurança mais reconhecida.
Esta marca de segurança significa que o produto foi
testado de acordo com a norma IEC60601-1.

Conformidade com o RoHS na China.

Dispositivo em conformidade com a diretiva de RoHS.

1.3 Finalidade
O Tobii Dynavox I-Series é um produto de comunicação assistida e alternativa (AAC - Assistive and Alternative
Communication), um aparelho de geração de fala (SGD - Speech Generating Device) criado para oferecer aos usuários
maior capacidade de comunicação e maior independência. O Tobii Dynavox I-Series destina-se principalmente a oferecer
e atuar como um complemento da comunicação diária para pessoas que apresentam desafios na fala devido a lesões,
invalidez ou doenças. A finalidade do produto reflete-se nas características do design, tais como baterias de alta duração,
qualidade de som superior, alta durabilidade, controle do ambiente integrado e recursos alternativos de conectividade.

O Tobii Dynavox I-Series é um dispositivo que inclui o Tobii Eye Tracker opcional e uma tela de toque capacitiva. O
dispositivo foi criado para ser utilizado em um braço de montagem, ou na posição vertical sobre uma superfície
apropriada. Além das funções Eye Gaze e Touch, o dispositivo pode ser operado através da varredura do acionador,
mouse, teclado ou uma combinação dos mesmos.

O Tobii Dynavox I-Series foi criado principalmente para a comunicação face a face, e como uso secundário para a
comunicação à distância, acesso do computador e controle ambiental. O Tobii Dynavox I-Series permite que o usuário se
comunique por meio de textos ou símbolos para gerar falas ou mensagens para possibilitar a comunicação face-a-face. O
usuário também pode exibir suas mensagens na tela externa, que fica na parte traseira do dispositivo. O Tobii Dynavox I-
Series permite que os usuários componham mensagens de texto (SMS) e e-mails através das interfaces adaptadas ou do
acesso a aplicativos e serviços de terceiros para comunicação online, como por meio do Skype ou do Facebook.

Com o Tobii Dynavox I-Series, os usuários têm a liberdade e a flexibilidade oferecidas pelo ambiente Microsoft® Windows
10.

O Tobii Dynavox I-Series atende às definições de equipamento médico, e é registrado como um dispositivo médico de
Classe I com a Agência de Produtos Médicos da Suíça, e como um equipamento médico durável de Classe II, de acordo
com o FDA dos EUA. O Tobii Dynavox I-Series está disponível em dois tamanhos (13,3” e 15,6”), e como Aparelho de
Geração de Fala especial (bloqueado). O Tobii Dynavox I-Series não oferece suporte vital. Em caso de falha do
dispositivo Tobii Dynavox I-Series, o usuário deverá ter uma solução reserva de baixa tecnologia para se comunicar.

Contraindicações: O dispositivo Tobii Dynavox I-Series jamais deverá ser o único meio que o usuário possui
de comunicar informações importantes.
No caso de falha do Tobii Dynavox I-Series, o usuário não poderá se comunicar através deste dispositivo.

1.3.1 Perfil Pretendido do Usuário
Os Usuários Primários do Tobii Dynavox I-Series I–13 e I–16 são pessoas que, devido a condições físicas e/ou cognitivas,
precisam de um dispositivo CAA (comunicação alternativa e ampliada) para controle de fala e ambiente. Ele pode ser
utilizado por pessoas de todas as idades.

1.3.2 Uso Portátil
O Tobii Dynavox I-Series portátil pode ser utilizado em duas (2) posições diferentes.
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● Erguido
● Montado (consulte a seção 1.3.3 Uso Montado)

Erguido

1.3.3 Uso Montado
A placa de montagem no dispositivo se conecta aos suportes Connect IT/REHAdapt. A montagem em Daessy requer
uma placa do adaptador.

1.4 Conteúdo da Embalagem
Recomenda-se conservar o material original da embalagem do Tobii Dynavox I-Series.
No caso de devolução do dispositivo à Tobii Dynavox para assuntos relacionados à garantia ou conserto, é
recomendável guardar a embalagem ou equivalente utilizada na entrega. A maioria das transportadoras exige
pelo menos 5 centímetros de material de embalagem em torno do dispositivo.
Observação: Devido à regulamentações da Joint Commission, quaisquer materiais de transporte que incluam
caixas enviados à Tobii Dynavox devem ser descartados.

1.4.1 Tobii Dynavox I-Series comSnap Core First / Communicator 5
Os itens descritos a seguir estão incluídos na embalagem do Tobii Dynavox I-Series:

● 1 dispositivo (13,3″ ou 15,6″)
● 1 Adjustable Base
● 1 Eye Tracker (integrado)
● 1 Placa de montagem para Connect IT/REHAdapt (montada)
● 1 Bateria
● 1 Fonte de alimentação
● 1 Licença do Windows 10
● 1 Tobii Dynavox Communicator 5 software (já instalado)
● 1 Tobii Dynavox Snap Core First software (já instalado)
● 1 Tobii Dynavox software Computer Control (já instalado)
● 1 Tobii Dynavox Pathways for Core First software (já instalado)
● 1 Tobii Dynavox Accessible Literacy Learning (ALL) software (já instalado)
● 1 Tobii Dynavox Discover Tobii Dynavox software (já instalado)
● 1 Tobii Dynavox Hardware Settings software (já instalado)
● 1 Boardmaker Student Center software (já instalado)
● 1 Magic EyeFX software com 10 atividades (já instalado)
● 1 Manual do Usuário do Tobii Dynavox I-Series (incluído no dispositivo como documento PDF)
● 1 Guia Rápido (impresso)
● 1 Manual de treinamento Snap Core First
● 1 Manual de treinamento Communicator 5
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● 1 Manual de Segurança e Normas (impresso)
● 1 Manual de licença do software (impresso)
● 1 Garantia (impressa)
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2 Segurança
O dispositivo Tobii Dynavox I-Series foi testado e aprovado, estando em conformidade com todas as Especificações e
Normas da seção Apêndice B Informações de conformidade, página 47 deste manual e Apêndice D Especificações
técnicas, página 52 - incluindo sem se limitar à Norma de Dispositivo Médico (Classe 1/Tipo B). Contudo, para garantir a
operação segura de seu Tobii Dynavox I-Series, deve-se observar alguns avisos de segurança:

Não é permitido realizar modificações a este equipamento

Contraindicações: O dispositivo Tobii Dynavox I-Series jamais deverá ser o único meio que o usuário possui
de comunicar informações importantes.
No caso de falha do Tobii Dynavox I-Series, o usuário não poderá se comunicar através deste dispositivo.

O Tobii Dynavox I-Series não deve ser utilizado como aparelho de suporte vital, e perde suas funções em caso
de falta de energia ou outros acontecimentos.

Há risco de sufocamento em caso de ingestão de pequenas peças removidas do Tobii Dynavox I-Series.

O Tobii Dynavox I-Series não deve ser exposto ou utilizado sob condições climáticas adversas, contrariando as
Especificações Técnicas do dispositivo Tobii Dynavox I-Series.

O Tobii Dynavox I-Series deve ser utilizado com acessórios específicos do Tobii Dynavox I-Series que incluem
instruções de montagem.

O cabo do carregador pode apresentar riscos de estrangulação para crianças pequenas. Nunca deixe crianças
pequenas sem supervisão com o cabo do carregador.

O dispositivo Tobii Dynavox I-Series não deve ser deixado ao alcance de crianças pequenas ou pessoas com
transtornos cognitivos, e não deve ser utilizado sem supervisão dos pais ou responsáveis.

Não decore ou cole Post-its ou produtos semelhantes na lateral da tela do Tobii Dynavox I-Series. Isso pode
interferir no desempenho do Eye Gaze ou da tela de toque.

2.1 Como evitar danos à audição
Se os fones de ouvido ou alto-falantes forem usados em volumes muito altos, pode ocorrer perda permanente
da audição. Para evitá-lo, o volume deve ser regulado a um nível seguro. Com o tempo, você pode deixar de
ouvir os sons em níveis altos, fazendo com que considere aceitável um volume que pode prejudicar sua
audição. Caso sinta sintomas, como zumbidos nos ouvidos, abaixe o volume ou deixe de usar fones de ouvido.
Quanto mais alto for o volume, mais rápido seu sistema auditivo poderá ser lesionado.
Os especialistas em audição sugerem tomar as seguintes medidas para proteger sua audição:
● Limite o tempo de uso de fones de ouvido em um volume muito alto.
● Evite aumentar o volume para superar ambientes com muito ruído.
● Abaixe o volume se não puder ouvir as pessoas que estiverem conversando perto de você.
Para definir um nível seguro de volume:
● Ajuste o volume bem baixo.
● Aumente o som devagar até conseguir ouvir de modo cômodo e claro, sem distorções.

O dispositivo Tobii Dynavox I-Series pode produzir sons em escalas de decibéis que podem causar a perda da
audição em pessoas com audição normal, mesmo se expostas por menos de um minuto. O nível máximo de
som da unidade está em paridade com os níveis de som que um jovem saudável pode produzir gritando. Sendo
a unidade Tobii Dynavox I-Series concebida como uma voz prostética, ela possui as mesmas possibilidades e
os mesmos riscos potenciais de causar danos à audição. As maiores escalas de decibéis são oferecidas para
viabilizar a comunicação em ambientes barulhentos e devem ser usadas com cautela e somente em tais
ambientes.
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2.2 Temperatura
Quando usado sob luz solar direta ou outros ambientes quentes, a superfície do Tobii Dynavox I-Series pode
ficar quente. Há sensores integrados que monitoram a temperatura. Se os sensores detectarem temperaturas
acima do valor especificado na Tabela E.1 Temperatura máxima permitida, página 56, o dispositivo irá executar
automaticamente os procedimentos de Desligar ou Hibernar do Windows (dependendo da configuração do
Botão Ligar/Desligar do Windows), para não causar riscos ou danos ao usuário. Pode demorar um pouco antes
que o Tobii Dynavox I-Series seja reiniciado, já que primeiro a unidade precisará esfriar.

Não toque a área especificada em Figura E.1 Área de limite de temperatura, página 56 quando o dispositivo
Tobii Dynavox I-Series estiver em funcionamento. A área especificada pode atingir temperaturas que podem
causar danos corporais permanentes em caso de contato direto prolongado com a pele. Use precauções
adequadas para evitar lesões.

2.3 Fonte de alimentação e baterias
O dispositivo Tobii Dynavox I-Series contém baterias de íon de lítio, Essas baterias têm uma temperatura de
armazenamento que varia de -20℃/-4℉ e 40℃/104℉ dentro de 3 meses.
Caso esteja em um ambiente quente, observe a capacidade de carregar as baterias pode ser afetada. A
temperatura interna deve estar entre 0℃/32℉ e 45℃/113℉ para que as baterias sejam carregadas. Se a
temperatura interna das baterias ficar acima de 45℃/113℉, estas não serão carregadas.
Leve o dispositivo Tobii Dynavox I-Series e as baterias para um ambiente mais fresco para que carreguem
normalmente.

Evite expor as baterias ao fogo e a temperaturas acima de 50℃/122℉. caso contrário a bateria poderia
apresentar defeito de funcionamento, gerar calor, incendiar ou explodir. Observe que, em casos extremos, é
possível que a temperatura seja mais alta do que o indicado acima, por exemplo, se o equipamento for colocado
no painel de um carro durante um dia muito quente. Nesse caso, pelo fato de guardar o aparelho com as
baterias instaladas em um portaluvas, é muito provável que surjam problemas ou defeitos.

Não desmonte nem danifique a bateria. Ao descartar as baterias, observe as leis e regulamentações meio
ambientais aplicáveis à sua região.

A bateria só pode ser substituída pelo usuário por um conjunto de baterias TDG G1 vendido pela Tobii Dynavox.
Existe risco de explosão caso a bateria seja substituída por um tipo incorreto.

Para operar o aparelho Tobii Dynavox I-Series de forma segura, use apenas carregadores, baterias e
acessórios aprovados pela Tobii Dynavox.

Não abra (exceto a tampa da bateria) nem modifique o revestimento de metal do Tobii Dynavox I-Series nem da
fonte de alimentação, pois você pode ser exposto a tensão elétrica perigosa. O aparelho não contém peças
sujeitas a manutenção. Se o Tobii Dynavox I-Series ou seus acessórios estiverem mecanicamente danificados,
não os utilize.

Se a bateria não for carregada ou o Tobii Dynavox I-Series não for conectado à fonte de alimentação, o
dispositivo Tobii Dynavox I-Series será desligado.

Se o cabo da fonte de alimentação estiver danificado, entre em contato com a Tobii Dynavox para substitui-lo.

Não conecte nenhum dispositivo com uma fonte de alimentação sem classificação médica ao conector do Tobii
Dynavox I-Series. Além disso, todas as configurações deverão estar em conformidade com as normas do
sistema IEC 60601-1-1. Qualquer pessoa que conecte equipamentos adicionais à parte de entrada ou saída do
sinal deve estar ciente de que está configurando um sistema médico e, por este motivo, é responsável por
garantir que o sistema esteja em conformidade com as exigências das normas do sistema IEC 60601-1-1. A
unidade deve ser conectada única e exclusivamente a equipamentos certificados de acordo com a IEC 60601-1
no ambiente do paciente, e a equipamentos certificados pela IEC 60XXX fora dele. Em caso de dúvidas,
consulte o departamento de serviços técnicos ou o seu representante local.
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O acoplador da fonte de alimentação ou plugue separado é utilizado como seccionador principal. Não deixe o
Tobii Dynavox I-Series em uma posição difícil de operar o seccionador.

O transporte das baterias de íon de lítio apresenta regulamentações especiais. Caso sofram quedas, colisões
ou curto-circuitos, estas baterias podem liberar quantidades perigosas de calor e podem causar incêndios,
sendo perigosas também em meio a incêndios.
Consulte as normas IATA quando transportar baterias ou celulares de lítio ou íons de lítio: http://www.iata.org/
whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx

2.4 Montagem
O Tobii Dynavox I-Series deve ser montado de acordo com as instruções aprovadas do FABRICANTE. A Tobii
Dynavox ou seus agentes não se responsabilizam por danos ou lesões a indivíduos ou à propriedade devido a
queda do Tobii Dynavox I-Series de sua configuração montada. A montagem do Tobii Dynavox I-Series é feita
sob risco do próprio usuário.

2.5 Emergência
Não confie no aparelho para fazer ligações telefônicas de emergência ou transações bancárias.
Recomendamos ter à disposição diversas formas de comunicação para casos de emergência. As transações
bancárias devem ser realizadas apenas usando um sistema recomendado e aprovado pelo seu banco de
acordo com as normas internas dele.

2.6 Infravermelho
O Tobii Dynavox I-Series emite luz pulsada infravermelha (IV) do Eye tracker e da Unidade de Controle do
Ambiente. Outros dispositivos com controle IV ou suscetíveis a perturbação pelo IV podem ser afetados por este
tipo de luz emitida pelo Tobii Dynavox I-Series. Não utilize o Tobii Dynavox I-Series próximo a estes dispositivos
cujo funcionamento seja essencial.

2.7 Epilepsia
Determinadas pessoas que sofram de Epilepsia fotossensível são sujeitas a crises epilépticas ou à perda de
consciência quando expostas a determinadas luzes ou padrões de luzes piscando no dia a dia. O mesmo pode
acontecer mesmo que a pessoa não tenha um histórico médico de epilepsia ou se nunca tiver tido crises
epilépticas.
As pessoas que sofram de epilepsia fotossensível também têm a possibilidade de sofrer problemas com a tela
da televisão, com certos tipos de jogos e lâmpadas fluorescentes piscando. Essas pessoas podem sofrer uma
crise enquanto estiverem vendo determinadas imagens ou padrões em um monitor, ou quando forem expostas
às fontes de luz de um rastreador ocular. De acordo com uma estimativa, 3 a 5% das pessoas que sofrem de
epilepsia têm esse tipo de Epilepsia fotossensível. Muitas pessoas com epilepsia fotossensível experimentam
uma “aura” ou têm sensações estranha antes de as crises acontecerem. Se você se sentir mal durante o uso,
afaste os olhos do rastreador.

2.8 Eletricidade
Não abra, exceto a tampa da bateria, a caixa de metal do Tobii Dynavox I-Series, já que você poderia se expor a
voltagem elétrica potencialmente perigosa. O aparelho não contém peças sujeitas a manutenção pelo usuário.
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2.9 Software
OWindows 10 vem com o Windows Defender incluído, oferecendo proteção contra vírus, malware e outras
ameaças em potencial. Independentemente de você usar o Windows Defender ou um software de antivírus de
terceiros, recomendamos que você sempre mantenha o seu software de antivírus atualizado.

É de risco do usuário a instalação de softwares diferentes do pré-instalado no Tobii Dynavox I-Series. O
software não autorizado pode causar funcionamento inadequado do Tobii Dynavox I-Series e pode não ser
coberto pela garantia.

2.10 Segurança para crianças
O Tobii Dynavox I-Series é um sistema de computador e um equipamento eletrônico avançado. Sendo assim,
eles são compostos por inúmeras peças individuais montadas. Em mãos de uma criança, essas peças têm a
possibilidade de ser separadas do aparelho, podendo provocar risco de choque ou outro tipo de perigo para a
criança.
O equipamento não deve ser deixado ao alcance de crianças pequenas sem supervisão constante de seus pais
ou responsáveis.

2.11 Controle de Ambiente
O Controle Remoto IV Programável — Unidade de Controle do Ambiente (ECU — em inglês Environmental
Control Unit) não deve ser utilizado como única forma de interação com aparelhos controlados por
infravermelhos.

2.12 License Activation Key
Algumas pessoas podem apresentar fadiga (devido ao foco do olhar e à alta concentração) ou secura nos olhos
(devido ao ato de piscar com menor frequência) quando estiverem se familiarizando com o Eye Gaze. Caso
apresente fadiga ou olhos secos, inicie lentamente e limite a duração de suas sessões do Eye Gaze de acordo
com seu nível de conforto. Um colírio para umedecer os olhos pode ser útil.

2.13 Terceiros
A Tobii Dynavox não assume nenhuma responsabilidade por qualquer consequência resultante do uso do Tobii
Dynavox I-Series de uma maneira inconsistente com o uso pretendido, incluindo qualquer uso do Tobii Dynavox
I-Series com software e/ou hardware de terceiros que altere o uso pretendido.
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3 Visão geral do Tobii Dynavox I–13 e I–
16

3.1 Principais recursos
O Tobii Dynavox I-Series possui diversos recursos internos, algumas das quais são fornecidas de fábrica e outras podem
ser pedidas como funcionalidades adicionais.

Funcionalidades padrão: 2 × Câmera, 1 × microfone, 2 × alto-falantes, 1 × ECU IV (Unidade de Controle do Ambiente),
1 × Bluetooth® e 1 × WLAN (Wireless Local Area Network).

3.2 Layout do produto
O Tobii Dynavox I-Series possui uma tela de toque capacitiva colorida com luz de fundo de LED. O Tobii Dynavox I–13
tem tela de 13.3″ com resolução de 1920 × 1080 pixels. O Tobii Dynavox I–16 tem tela de 15.6″ com resolução de 1920 ×
1080 pixels.

3.2.1 O Tobii Dynavox I–13 e Tobii Dynavox I–16

13.3”

15.6”
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3.2.2 Portas, sensores e botões do dispositivo

1 2 3 4

7 56 8 9

Figura 3.1 Parte frontal

Posição Descrição Posição Descrição

1 LED de status 6 Botão adaptativo 1 - Triangular
(configurável)
Status do rastreamento
(padrão de toque)

2 Sensor de Luz 7 Botão adaptativo 2 - Quadrado
(configurável)
Calibrar Eye Tracker (padrão
de toque)

3 Microfone 8 Diminuir volume
4 Câmera 2 MP com foco fixo

(FF)
9 Aumentar volume

5 Eye Tracker
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10 11 12

13

14 1415

Figura 3.2 Voltar

Posição Descrição Posição Descrição

10 Câmera 8 MP com autofoco
(AF)

13 Placa de montagem

11 Botão de Ligar/Desligar 14 Alto-falantes

12 Janela do parceiro 15 Controle remoto IV
programável/ECU (transmissor
e receptor)

#12007967 Tobii Dynavox I-Series Manual do usuário v.1.0.2 - pt-BR 3 Visão geral do Tobii Dynavox I–13 e I–16 17



17

18

19

20

21

16

Figura 3.3 Parte inferior, lado esquerdo e direito

Posição Descrição Posição Descrição

16 Entrada de alimentação 19 Porta 1 para Acionador

17 Entradas USB 3.0 (2) 20 Porta 2 para Acionador

18 Entrada do fone de ouvido de
3,5 mm

21 Tampa da bateria

Nunca force um conector em uma entrada. Se o conector e a entrada não combinarem com certa facilidade,
provavelmente não correspondem um ao outro. Verifique se o conector coincide com a entrada, e se foi
corretamente posicionado em relação à entrada.
Tenha muito cuidado com os conectores USB.

3.3 Software pré-instalado
O dispositivo Tobii Dynavox I-Series inclui todos os softwares necessários e solicitados devidamente instalados e prontos
para o uso. Caso seja necessária uma reinstalação a qualquer momento, execute a Recuperação de Fábrica. Para obter
mais informações, consulte 5.11 Reinicie o Tobii Dynavox I-Series., página 40.
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4 Baterias no Tobii Dynavox I-Series
4.1 Baterias
O dispositivo Tobii Dynavox I-Series vem com uma bateria interna e um indicador de bateria. O indicador de bateria
enviará um aviso de bateria fraca quando a bateria baixar para menos de 10% de sua capacidade. Se o dispositivo Tobii
Dynavox I-Series não for carregado pela fonte de alimentação, o dispositivo Tobii Dynavox I-Series será desligado
automaticamente. Para obter mais informações, consulte Apêndice D Especificações técnicas, página 52.

4.2 Carregando o Tobii Dynavox I-Series
1. Conecte o cabo de energia à entrada de alimentação no dispositivo.
2. Conecte o adaptador a uma tomada e carregue o equipamento até obter carga completa.

Para saber as temperaturas de armazenamento do dispositivo e carregamento da bateria, consulte a seção 2 Segurança,
página 11.

4.2.1 Comportamento do LED de Status
O LED de status brilhará em três (3) cores diferentes:

● Verde — Completamente carregado
● Azul — Carregando
● Vermelho - Falha

Se o LED piscar três (3) vezes quando o botão de ligar/desligar for apertado, o nível de bateria estará abaixo do
nível crítico e a bateria deverá ser carregada.

4.3 Carregando a bateria
A bateria só pode ser substituída pelo usuário por um conjunto de baterias TDG G1 vendido pela Tobii Dynavox.
Existe risco de explosão caso a bateria seja substituída por um tipo incorreto.

1. Certifique-se de desligar o dispositivo. Para obter mais informações, consulte5.2 Desligamento do dispositivo,
página 23.

2. Desconecte o conector de alimentação do dispositivo..
3. Posicione o dispositivo com a tela para baixo.
4. Solte os cinco (5) parafusos que prendem a tampa da bateria com uma chave Phillips.

5. Remova a placa da tampa da bateria.
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6. Puxe a fita da bateria para removê-la do compartimento.

7. Coloque a nova bateria no compartimento.

Alinhe os dois ícones da bateria - um estará localizado na bateria e o outro no dispositivo - para que a
bateria esteja na posição correta.

8. Recoloque a tampa da bateria no lugar.

9. Aperte os cinco (5) parafusos com uma chave Phillips.
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5 Uso do Tobii Dynavox I-Series
Não é necessária outra habilidade além da leitura para configurar o dispositivo Tobii Dynavox I-Series. Siga as instruções
deste Manual do Usuário e do Guia Rápido.

5.1 Inicialização do dispositivo
Inicie o aparelho de uma das seguintes formas:

● Pressione o botão de energia no topo do dispositivo. (Posição 11 em Figura 3.2 Voltar, página 17)
● Ative um acionador configurado.

Para mais informações sobre como configurar um acionador, consulte 5.10.3 Acionadores , página 37.

Quando iniciar o dispositivo, o LED de energia piscará em azul ou verde, dependendo se estiver conectado a uma fonte
de alimentação ou baterias. Para mais informações sobre o Comportamento do LED, consulte Apêndice C Estados de
operação do computador e Status de LED, página 50.

5.1.1 Primeira Inicialização
Quando você iniciar o seu Tobii Dynavox I-Series pela primeira vez, você precisará passar por alguns passos para
configurar o seu I-Series com a instalação de software e idioma corretos. Todo o processo normalmente leva entre 10-15
minutos.

Imediatamente após ligar o I-Series, você passará pela Out-of-box experience (OOBE) do Windows. Será necessário que
você confirme o Contrato de Licença do Usuário Final da Microsoft e da Tobii Dynavox. Aqui também é onde você
configura as preferências de idioma e fuso-horário. Você também poderá se conectar a uma rede Wi-Fi. Simplesmente
siga as instruções da tela para seguir para o próximo passo.

Conectividade com a Internet não é um requisito.

5.1.1.1 Conta local x Conta Windows

5.1.1.1.1 O que é uma conta local offline do Windows 10?

Uma conta local é uma combinação de usuário e senha utilizada para acessar quaisquer sistemas operacionais antigos
do Windows. Ela permite acessar os recursos do sistema e personalizá-los de acordo com suas configurações e
preferências. Uma conta de usuário local do Windows 10 permitirá instalar aplicativos tradicionais da área de trabalho,
personalizar configurações e utilizar o sistema operacional da maneira clássica. Obviamente, as contas locais offline
podem ser criadas para um sistema único. Então, se você tiver múltiplos dispositivos, será necessário utilizar uma conta
local diferente para cada um deles; E ainda que esta não seja necessariamente uma recomendação, este tipo de conta
offline permite que você remova a proteção de senha quando não quiser.

Você terá acesso àWindows Store mas, se estiver utilizando o Windows 10 Home, não será possível baixar e instalar
aplicativos sem uma conta Microsoft. No entanto, se você estiver utilizando o Windows 10 Pro, Enterprise ou Education,
será possível baixar e instalar aplicativos daWindows Store, mas apenas se estes forem gratuitos. Se eles forem pagos,
será necessário acessar utilizando uma conta da Microsoft para que suas licenças possam ser atribuídas a você. Por
último, se você utilizar uma conta offline local no Windows 10, suas configurações não serão sincronizadas em todos os
computadores e dispositivos geralmente utilizados por você.

5.1.1.1.2 O que é uma conta da Microsoft?

Uma conta da Microsoft é uma alteração da marca de quaisquer contas anteriores para produtos Microsoft. Assim sendo,
se você já tiver utilizado serviços como Hotmail, Outlook.com, Skype ou dispositivos como consoles para jogos Xbox ou
smartphones Windows, eles certamente já terão uma conta da Microsoft. Remarcando e combinando todas estas
diferentes contas, a Microsoft permite a integração completa de todos os seus serviços em uma única conta online. Isso
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significa que você pode utilizá-la para acessar todos os recursos relacionados ao ecossistema Microsoft. Para mais
informações sobre como criar uma conta da Microsoft e o motivo de fazê-lo, leia este artigo: https://www.digitalcitizen.life/
what-is-microsoft-account.

A grande diferença para uma conta local é que você deverá utilizar um endereço de e-mail em vez de um nome de
usuário para acessar o sistema operacional. Assim, é possível utilizar um endereço de e-mail ligado à Microsoft (hotmail.
com, live.com ou outlook.com) ou Gmail, ou mesmo um endereço de e-mail específico ISP para criar sua conta da
Microsoft. Este tipo de processo de acesso significa que você não pode remover a proteção da senha. Você só pode
alterá-la.

5.1.1.2 Criar uma conta de usuário
O Tobii Dynavox recomenda utilizar uma Conta da Microsoft, se possível.
Os benefícios de utilizar uma Conta da Microsoft incluem armazenamento em nuvem com o OneDrive, para
fazer backup de arquivos como fotos, vídeos, etc., facilitação na recuperação de Senha através da Microsoft,
capacidade de comprar aplicativos pagos pela Microsoft Store, sincronização de dispositivos e a função
Encontre Meu Dispositivo.

Se você já tiver uma conta da Microsoft, não há problema em utilizá-la.

1. Selecione a opção Criar Conta na página e siga as instruções.
2. Insira o seu endereço de e-mail.

Ao criar uma Conta da Microsoft, você poderá utilizar seu endereço de e-mail atual, independentemente
do domínio (ex.: @gmail, @yahoo, etc.)

3. Acesse
4. Selecione Configurar PIN e siga os passos, ou Fazer isso depois para configurar em um outro momento.

As senhas nem sempre são seguras. Configurar um PIN permite que você acesse o seu dispositivo de
uma forma mais segura.

5. O Microsoft OneDrive, seu armazenamento em nuvem pessoal, pode ser configurado selecionando Avançar.
O Windows salvará automaticamente os arquivos no Microsoft OneDrive.

Selecione Salvar arquivos apenas neste PC se você não quiser que o Windows use o Microsoft OneDrive.

A Tobii Dynavox também recomenda criar uma conta gratuita no myTobiiDynavox.com. Isso permitirá que você
salve, faça backup e compartilhe Conjuntos de páginas com outros usuários de apenas um local.

5.1.1.3 Configuração do Tobii Dynavox
Assim que completar os passos acima, um guia de configurações do Tobii Dynavox se iniciará. O guia de configurações
pedirá um QR code que define qual software Tobii Dynavox será instalado. O QR code é fornecido num papel com o seu
dispositivo, e o guia de configurações permitirá que você use a câmera traseira embutida para escaneá-lo. Como
alternativa, você também pode entrar a chave do produto manualmente, encontrada no mesmo papel do QR code. Assim
que o QR code/chave do produto for lido com sucesso, o sistema passará aproximadamente de 5-10 minutos
configurando o seu software Communication do Tobii Dynavox. Enquanto isso, você será solicitado a confirmar
informações de segurança e gerenciar as configurações do dispositivo. Assim que o seu software estiver configurado e
pronto para o uso, você será automaticamente notificado.

1. Remova o QR Code da caixa e digitalize-o utilizando a câmera traseira do dispositivo.

Se a câmera não puder ler o QR Code, selecione a opção “inserção manual”.

22 5 Uso do Tobii Dynavox I-Series #12007967 Tobii Dynavox I-Series Manual do usuário v.1.0.2 - pt-BR

https://www.digitalcitizen.life/what-is-microsoft-account
https://www.digitalcitizen.life/what-is-microsoft-account


2. Aparecerá uma opção que permite que o dispositivo acesse automaticamente a Conta do Usuário quando o
dispositivo for ligado. O login será realizado automaticamente; deixe a caixa selecionada e insira a senha da
Conta do Usuário definida nos passos anteriores descritos acima. Desmarque a caixa caso deseje inserir a senha
da Conta do Usuário quando o dispositivo for ligado. Quando concluir, clique em Avançar.

3. O dispositivo adotará as configurações e o processo será concluído. Quando isso acontecer, o dispositivo
estará pronto para ser utilizado!

Parabéns, agora você já pode utilizar seu Tobii Dynavox!

5.1.2 Informações sobre a senha
O dispositivo Tobii Dynavox I-Series é configurado para iniciar sem uma senha. Embora seja pouco comum, existem
situações nas quais a janela da senha pode aparecer; por exemplo, ao criar um novo usuário no sistema operacional, ao
voltar do modo de suspensão ou ao baixar atualizações de software da Internet.

Se você decidir usar uma senha para a sua conta de usuário no seu dispositivo Tobii Dynavox I-Series,
certifique-se de anotá-la em um lugar seguro para usá-la posteriormente. Sem a senha de acesso ao sistema
operacional, o Suporte da Tobii Dynavox pode não ser capaz de ajudá-lo até que você a recupere através da
Microsoft.
A senha é sensível a letras maiúsculas e minúsculas.

Se a janela de senha aparecer, exigindo uma senha, você precisa saber a senha ou onde encontrá-la. Para digitar a
senha, utilize o Teclado na Tela do Windows ou um teclado USB externo (não incluso).

5.2 Desligamento do dispositivo
O aparelho deve ser desligado de uma das seguintes formas:

● Use o menu Iniciar no Windows (recomendado, se for possível).
● Pressionando o botão liga/desliga.
● Através do software de comunicação instalado no dispositivo.

Se não for possível desligar o dispositivo de uma das formas descritas acima, mantenha o botão de ligar, no lado direito
do aparelho, pressionado durante sete segundos. Consequentemente, o aparelho desligará na hora, sem esperar que os
aplicativos abertos sejam fechados.

isso não é considerado um desligamento "limpo" do Windows e, portanto, não é recomendado, a menos que
seja absolutamente necessário.

5.3 Utilização do Eye Gaze
Os dispositivos Tobii Dynavox I-Series operam com precisão independente do uso de óculos, lentes de contato, cor dos
olhos ou condições de iluminação. O Eye Gaze permite controlar o computador com os olhos utilizando aplicativos
ativados com o olhar (como o Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5) ou através do Windows Control.

5.3.1 Posicionamento

X cm / inches

Figura 5.1 Posicionamento
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O Tobii Dynavox I-Series é desenvolvido para funcionar de modo ideal quando estiver posicionado paralelamente aos
olhos do usuário, a uma distância de aproximadamente 60 cm. Vide a Figura 5.1 Posicionamento, página 23.

X cm / inches

Figura 5.2 Posicionamento para usuários apoiados de lado ou deitados

Isto significa que para os usuários que estiverem apoiados de lado ou deitados, o Tobii Dynavox I-Series também deverá
ser inclinado para manter os olhos paralelos à tela e dentro da distância ideal. Consulte a Figura 5.2 Posicionamento para
usuários apoiados de lado ou deitados, página 24.

Certifique-se de que o usuário esteja confortável em relação ao posicionamento e à distância ideais da unidade.
A comodidade do usuário e o desempenho do Eye Gaze serão maiores se o sol não incidir diretamente na tela
ou nos olhos do usuário.

O usuário deve estar posicionado a uma distância ideal que permita o melhor desempenho do Eye Gaze.

5.3.2 Caixa de rastreio
O Tobii Dynavox I-Series possui bastante liberdade de movimento da cabeça. Uma vez que o Tobii Dynavox I-Series for
calibrado adequadamente e posicionado em frente do usuário, não é necessário fazer outros ajustes.

O Tobii Dynavox I-Series oferece uma caixa de rastreio líder na indústria, de aproximadamente 30 cm × 20 cm × 20 cm /
11,8” × 7,9” × 7,9” (largura × altura × profundidade). A Caixa de rastreio é um quadro invisível posicionado a cerca de 60
cm diretamente de um ponto logo acima do centro da tela, consulte Figura 5.3 A Caixa de rastreio, página 24.

A 70 cm o Tobii Dynavox I-Series permite a liberdade de movimento da cabeça em uma área de cerca de 50 × 36 cm, ou
35 × 30 cm, dependendo do Eye tracker instalado no Tobii Dynavox I-Series. Para obter mais informações, consulte
Apêndice D Especificações técnicas, página 52.

Para que funcione adequadamente para o Eye Gaze, o usuário deve manter no mínimo um olho na caixa de rastreio a
todo momento.

Figura 5.3 A Caixa de rastreio
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5.3.3 Status do rastreamento

A função do Status do Rastreamento é verificar 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 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 está na parte inferior da barra — aproxime o usuário.
– Se a seta está na parte superior da barra — afaste o usuário.

1. Selecione uma das formas a seguir para acessar o Status de rastreamento:
● Selecione o botão Status do Rastreamento, com a posição x na figura y do dispositivo
● Abra o Status de rastreamento do seu Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5

2. Posicione o usuário.
3. Selecione o botão Fechar ao terminar.
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5.3.4 Configurações do rastreamento ocular

5.3.4.1 Guia de Calibração

Perfil de Calibração: Mostrará o nome do perfil ativo.

Gerenciar perfis: Selecione este botão para alterar um perfil já existente. Para obter mais informações, consulte
5.3.4.1.1 Gerenciar Perfis, página 26.

Criar novo perfil: Selecione este botão para criar um novo perfil. Para obter mais informações, consulte 5.3.4.1.2 Criar
Novo Perfil, página 27.

Resultados da calibração: Selecione este botão para visualizar o resultado da calibração. Para obter mais informações,
consulte 5.3.4.1.3 Resultados de calibração, página 27.

Testar calibração: Selecione este botão para abrir a página do teste de calibração. Para obter mais informações,
consulte 5.3.4.1.4 Testar Calibração, página 28.

Rastrear olhos: Selecione como o dispositivo deve rastrear os olhos do usuário: Ambos, Esquerda ou Direita.

Wake-On-Gaze: Ligar/desligar a função Wake-on-Gaze. Para obter mais informações, consulte a 5.3.4.1.6 Wake-on-
Gaze®, página 30

Calibração: Selecione o botão Personalizar para personalizar a calibração. Para mais informações, consulte 5.3.4.1.5
Calibração, página 29. Selecione o botão Calibração para iniciar uma nova calibração e siga as instruções na tela.

5.3.4.1.1 Gerenciar Perfis

Na página Gerenciar Perfis, você poderá Ativar ou Excluir um perfil existente.

No meio da tela, abaixo de Perfil Ativo, você poderá ver o nome do perfil ativo.

Todos os perfis disponíveis estarão listados na página, use os botões e para recorrer os perfis disponíveis.

5.3.4.1.1.1 Ativar um Perfil

1. Selecione o botão com o nome do perfil para ativar.
2. Selecione o botão Ativar, localizado no canto direito superior da tela.
3. Selecione Sim para ativar o perfil selecionado ou Não para cancelar.
4. Selecione Fechar para sair da página.

5.3.4.1.1.2 Exclusão de perfis

1. Selecione o botão com o nome do perfil a ser excluído.
2. Selecione o botão Excluir localizado no canto esquerdo superior da tela.
3. Selecione Sim para excluir o perfil selecionado ou Não para cancelar.
4. Selecione Fechar para sair da página.
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5.3.4.1.2 Criar Novo Perfil

1. Selecione o Tipo de calibração a ser utilizada.
Para obter mais informações, consulte .

2. Selecione o botão Criar novo perfil.
3. Selecione Sim para continuar ou Não para cancelar.
4. Dê um nome para o novo perfil.

O teclado e o mouse devem ser utilizados.
Somente caracteres Alfanuméricos podem ser utilizados.

5. Selecione o botão Próximo.
6. Posicione o usuário de modo que os dois pontos, representando os olhos do usuário, estejam no centro da caixa

mostrada na tela.
O processo de calibração iniciará quando o ponto direito piscar para o usuário.

7. Siga as instruções na tela para executar uma calibração.
8. Saia dos resultados de calibração.

Para obter mais informações, consulte 5.3.4.1.3 Resultados de calibração, página 27.

9. Selecione Fechar para aceitar a calibração.

5.3.4.1.3 Resultados de calibração

Na página de resultados de calibração, é possível ver o resultado da calibração para cada um dos pontos de calibração. A
quantidade de pontos de calibração exibidos na página varia conforme o tipo de calibração escolhido e o modo como a
calibração foi personalizada.

Um ponto de calibração pode ter três (3) pareceres diferentes:

● Ótimo (verde)
● Bom (amarelo)
● Sem dados (vermelho)

Ao usar o tipo de calibração “Preciso”, a calibração reiniciará automaticamente caso o rastreador ocular não
consiga obter nenhum dado de um ponto de calibração.

5.3.4.1.3.1 Otimização dos pontos de calibração

Se um ponto de calibração precisar de otimização, siga estes passos:

1. Altere a caixa de seleção On/Off de Selecionar pontos usando o olhar para On para habilitar a fixação ocular
nos pontos de calibração para selecioná-los com o olhar. (Opcional)
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2. Selecione os pontos de calibração para otimizar.

3. Selecione o botão Otimizar ponto(s) para iniciar a calibração dos pontos selecionados.
4. Repita os passos de 1 a 3, se necessário.

5.3.4.1.4 Testar Calibração

Na página Teste de calibração, pode-se testar a calibração em alvos predefinidos na tela para verificar se o usuário
precisará recalibrar o rastreador ocular.

1. Olhe para cada ponto em cada círculo na tela para verificar a precisão do rastreamento ocular naquela área.
2. Selecione Fechar quando terminar.
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5.3.4.1.5 Calibração

5.3.4.1.5.1 Personalizar

Selecione o botão Personalizar na área Calibração para personalizar o processo de calibração.

Pontos de calibração: Determine se serão utilizados 1, 2, 5 ou 9 pontos de calibração.

Passo a passo: Alterne a caixa de seleção On/Off do Passo a passo para On para ativar a função em que é usada a tecla
“S” de um teclado ou o toque/clique na tela para exibir o passo a passo da calibração.

Área de calibração: Para obter mais informações, consulte 5.3.4.1.5.1.1 Área de calibração, página 30.

Estímulo:

Selecione o botão Navegador para alterar o Estímulo do ponto padrão para:

● Um dos estímulos existentes, Imagem ou Vídeo
● Uma imagem do brinquedo favorito do usuário
● Um vídeo favorito
● ou outro.

Plano de fundo: Selecione o botão Plano de fundo para alterar a cor do plano de fundo para o procedimento de
calibração.

Velocidade do estímulo: Escolha a velocidade para o movimento do estímulo na tela:

● Lento
● Médio
● Rápido

Tamanho do estímulo: Escolha o tamanho do estímulo que será exibido na tela:

● Pequeno
● Médio
● Grande

Fechar: Selecione o botão Fechar para sair da página.
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5.3.4.1.5.1.1 Área de calibração

Selecione o botão Área de calibração para personalizar a área de calibração.

A personalização da área de calibração pode ser útil se você tiver descoberto que o usuário não consegue acessar
determinadas áreas da tela usando o Eye Gaze. Classificar a área de calibração por tamanho para excluir as áreas que o
usuário não pode acessar pode melhorar a calibração de maneira geral.

A área de calibração pode ser deslocada e redimensionada para se adaptar à sua área preferida da tela.

Selecione um dos botões a seguir:

● OK — para definir a área de calibração conforme o tamanho ajustado por você e sair da configuração da área de
calibração.

● Cancelar — para descartar as alterações e sair da configuração da área de calibração.
● Padrão — para redefinir a área de calibração para o padrão de fábrica.

5.3.4.1.5.2 Calibração

Selecione o botão Calibração para iniciar o processo de calibração. Siga as instruções na tela.

Para personalizar a calibração, consulte 5.3.4.1.5.1 Personalizar, página 29.

5.3.4.1.6 Wake-on-Gaze®

O Tobii Dynavox I-Series pode ser configurado para ser ativado automaticamente do modo de suspensão quando
registrar que seus olhos estão percorrendo a tela.

5.3.4.1.6.1 Ativação do Wake-on-Gaze

Para executar o Wake-on-Gaze para o dispositivo:

1. Certifique-se de que o Wake-on-Gaze esteja Ativado.
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5.3.4.1.6.2 Desativação do Wake-on-Gaze

Para desativar o Wake-on-Gaze para o dispositivo:

1. Certifique-se de que o Wake-on-Gaze esteja Desativado.

5.3.4.2 Guia de Ativação

5.3.4.2.1 Configurações do Eye Gaze

Na Guia de Ativação, estão definidas todas as configurações de como o usuário deve interagir com o Eye Gaze. Caso o
usuário decida usar a ação Eye Gaze ou a Eye Gaze e Acionar para executar os comandos e como a interação deve
ocorrer.

Forma de ativação:

● Eye Gaze - Selecione Eye Gaze para usar a posição de seu olhar para ativar a função de zoom que termina com a
execução da Tarefa desejada.

● Eye Gaze e Acionar – Selecione Eye Gaze e Acionar para ativar a função de zoom que resulta na execução da
tarefa desejada.

Tempo de Espera após Clicar o Botão (Milissegundos)

O Tempo de Espera após Clicar o Botão pode ser definido em 8 níveis diferentes, basta olhar para a posição desejada
para alterar a configuração. Alterar Tempo de Espera após Clicar o Botão irá ajustar por quanto tempo o usuário deve
fixar o olhar em um botão antes que a Tarefa seja executada. A escala apresenta Tempos de Espera após Clicar o Botão
mais baixos à esquerda e mais altos à direita.

Desviar o olhar antes de selecionar novamente

● Ligar – Selecione Ligar para ativar Desvie o olhar antes de selecionar novamente Quando Ligado, primeiro o
usuário deve desviar o olhar da região de olhar ativo para poder ativar a mesma região de olhar novamente.

● Desligar – Selecione Desligar para desativar Desvie o olhar antes de selecionar novamente Quando
Desligado, a região de olhar ativo será ativada de novo e de novo enquanto o usuário estiver olhando para a
região de olhar. (Padrão)

Tornar o botão de pausa disponível ao olhar para fora da tela

● Ligado - Selecione Ligado para ativar Disponibilize o botão de pausa ao olhar para fora da tela. Quando
Ligado, o botão de pausa do rastreamento ocular será disponibilizado quando o usuário olhar para fora da tela.

Pausar o rastreamento ocular

– Selecione o botão de pausa para pausar o rastreamento ocular.
– Selecione o botão de acionamento para acionar o rastreamento ocular.

● Desligado - Selecione Desligado para desativar Disponibilize o botão de pausa ao olhar para fora da tela.
Quando Desligado, o botão de pausa do rastreamento ocular não será disponibilizado quando o usuário olhar
para fora da tela (Padrão).
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5.3.4.2.2 Configurações do modo Eye Gaze e Acionar

Duração mínima do clique:

A Duração Mínima do Clique pode ser definida em 8 níveis diferentes, basta olhar para a posição desejada para alterar a
configuração. Alterar a Duração Mínima do Clique ajustará quanto tempo o usuário deverá pressionar o acionador antes
que possa fazer uma seleção. A escala apresenta a Duração Mínima do Clique mais baixa à esquerda e mais alta à
direita.

Duração entre cliques:

A Duração Entre Cliques pode ser definida em 8 níveis diferentes, basta olhar para a posição desejada para alterar a
configuração. Alterar a Duração entre Cliques ajustará o "tempo morto" que o software Eye Gaze aguarda antes de
permitir outras entradas do acionador. A escala apresenta a Duração Mínima do Clique mais baixa à esquerda e mais alta
à direita.

Entrada do acionador: .

● Selecione o botão Alterar para selecionar a tecla em um teclado comum a ser usada como entrada do acionador,
em vez de pressionar um acionador físico. Para obter as teclas do teclado disponíveis, consulte Figura 5.4 Teclas
do teclado disponíveis, página 32

Figura 5.4 Teclas do teclado disponíveis

Desviar o olhar antes de selecionar novamente

● Ligar – Selecione Ligar para ativar Desvie o olhar antes de selecionar novamente Quando Ligado, primeiro o
usuário deve desviar o olhar da região de olhar ativo para poder ativar a mesma região de olhar novamente.

● Desligar – Selecione Desligar para desativar Desvie o olhar antes de selecionar novamente Quando
Desligado, a região de olhar ativo será ativada de novo e de novo enquanto o usuário estiver olhando para a
região de olhar. (Padrão)

Tornar o botão de pausa disponível ao olhar para fora da tela

● Ligado - Selecione Ligado para ativar Disponibilize o botão de pausa ao olhar para fora da tela. Quando
Ligado, o botão de pausa do rastreamento ocular será disponibilizado quando o usuário olhar para fora da tela.

Pausar o rastreamento ocular
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– Selecione o botão de pausa para pausar o rastreamento ocular.
– Selecione o botão de acionamento para acionar o rastreamento ocular.

● Desligado - Selecione Desligado para desativar Disponibilize o botão de pausa ao olhar para fora da tela.
Quando Desligado, o botão de pausa do rastreamento ocular não será disponibilizado quando o usuário olhar
para fora da tela (Padrão).

5.3.4.3 Guia de Retroalimentação

Tipo da retroalimentação:

● Relógio - A retroalimentação visual é um relógio que é preenchido durante o Tempo de Espera após Clicar o
Botão específico. Quando o relógio estiver completamente cheio, a Tarefa é executada.

● Ponto - A retroalimentação visual é um ponto de encolhimento para usuários do Eye Gaze ou um ponto estático
para usuários de Acionador quando uma Tarefa é executada.

● Invisível - Nenhuma retroalimentação visual será mostrada na tela quando uma Tarefa é executada.

Cor da retroalimentação: Selecione o botão Alterar para selecionar a cor do ponto de retroalimentação. Para cores
disponíveis, consulte a seção Figura 5.5 Cores disponíveis, página 33.

Figura 5.5 Cores disponíveis

Tamanho da retroalimentação: O tamanho da retroalimentação do tipo escolhido pode ser definido para três (3) valores
diferentes.

● Pequeno
● Médio
● Grande

5.4 Utilizando a Adjustable Base de suporte
O dispositivo Tobii Dynavox I-Series vem com uma Adjustable Base de suporte, que permite ao usuário colocar o
dispositivo Tobii Dynavox I-Series em mais posições para o Eye Gaze melhor possível.
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Siga estas instruções para utilizar a Adjustable Base:

1. Posicione a Adjustable Base de suporte sobre uma superfície plana e posicione o dispositivo Tobii Dynavox I-
Series sobre a Adjustable Base de suporte. O Tobii Dynavox I-Series e a base serão mantidos juntos pelos ímãs
presentes na Adjustable Base de suporte.

A Adjustable Base de suporte pode ser usada com o logotipo Tobii Dynavox voltado para a frente,
inclinando o dispositivo em direção ao usuário, ou com o logotipo Tobii Dynavox voltado para a parte
traseira do dispositivo, o que afastará a tela do usuário.

2. Selecione a melhor posição para utilizar a Adjustable Base de suporte.

Primeira posição Segunda posição

O apoio sob a base deverá ficar
dobrado.

Gire-o até sua posição final.

5.5 Usando a janela do parceiro
A janela do parceiro espelhará a janela de mensagens no Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5. Para obter
privacidade, o usuário poderá ativar/desativar a janela do parceiro a partir do Tobii Dynavox Snap Core First® /
Communicator 5.
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5.6 Uso das câmeras
As duas câmeras integradas permitem tirar fotos de itens que estejam posicionados em frente ao Tobii Dynavox I-Series e
ao lado da tela.

Use o License Activation Key ou outros programas adequados para operar as câmeras.

5.7 Uso do Controle Remoto IV Programável
O dispositivo Tobii Dynavox I-Series inclui um Controle Remoto IV Programável - Unidade de Controle do Ambiente
(ECU). O Controle Remoto IV Programável é um dispositivo infravermelho programável que pode ser usado para
controlar equipamentos com controles remotos IV, como TVs ou DVDs.

Para obter mais informações sobre como utilizar e programar o Controle Remoto IV Programável, consulte a seção
Manual do Usuário do Snap Core First Tobii Dynavox ou Guia do Usuário do Communicator.

Se o dispositivo que você está tentando controlar não está respondendo, tente inclinar ligeiramente o Tobii
Dynavox I-Series para cima ou para baixo para mudar o ângulo no qual está sendo enviado o sinal IV.
A ECU não deve ser a única forma de interação com dispositivos controlados por infravermelhos.

5.8 Ajuste do Volume
Para ajustar o volume, utilize o botão de aumentar volume (Posição 8) e o botão de diminuir volume (Posição 9) na frente
do Tobii Dynavox I-Series. Para visualizar referências de posição, consulte a seção Figura 3.1 Parte frontal

Os ajustes de volume também podem ser executados no software de comunicação Tobii Dynavox.

Os botões de volume podem ser ativados pelo Eye Gaze ao usar o Snap Core First / Communicator 5 como
software de comunicação.

5.9 Ajuste do som
Os alto-falantes integrados podem ser configurados usando o Painel de Controle do Windows > Som.

Consulte as informações da Microsoft sobre como configurar o som no Painel de Controle do Windows.

5.10 Tobii Dynavox Hardware Settings
Com Tobii Dynavox Hardware Settings, é possível personalizar alguns comportamentos do Tobii Dynavox I-Series. Para
acessar o Tobii Dynavox Hardware Settings, siga este procedimento:

1. Selecione o aplicativo Tobii Dynavox Hardware Settings, , na tela Inicial.
2. O Tobii Dynavox Hardware Settings abre.

5.10.1 Botões adaptativos
O comportamento de toque dos botões adaptativos pode ser configurado e alterado aqui. Os comportamentos do Eye
Gaze para os botões adaptativos são configurados no software de comunicação Tobii Dynavox. Consulte o Manual do
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Usuário do SNAP + Core First na seção "Configurações do conjunto de páginas - Botões adaptáveis" ou do
Communicator 5 na seção "Botões adaptáveis".

5.10.1.1 Botão triangular
Para alterar e selecionar a ação de toque para o botão triangular.

1. Abra o aplicativo Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Selecione Botões adaptativos.
3. Selecione a lista suspensa
4. Selecione uma das funções a seguir:

● Desativado
● Enviar tecla
● Exibir/Ocultar status do rastreamento (padrão)
● Habilitar/Desabilitar a pausa do Eye Tracker
● Calibrar Eye Tracker

5.10.1.2 Botão quadrado
Para alterar e selecionar a ação de toque para o botão quadrado.

1. Abra o aplicativo Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Selecione Botões adaptativos.
3. Selecione a lista suspensa
4. Selecione uma das funções a seguir:

● Desativado
● Enviar tecla
● Exibir/Ocultar status do rastreamento
● Habilitar/Desabilitar a pausa do Eye Tracker
● Calibrar Eye Tracker (padrão)
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5.10.2 Eye Tracker

5.10.2.1 Eye-tracking

5.10.2.1.1 Habilitar rastreamento ocular

Para habilitar o rastreamento ocular no dispositivo:

1. Abra o aplicativo Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Selecione Eye Tracker.
3. Certifique-se de que o Rastreamento Ocular esteja habilitado.

5.10.2.1.2 Desabilitar rastreamento ocular

Para desabilitar o rastreamento ocular no dispositivo:

1. Abra o aplicativo Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Selecione Eye Tracker.
3. Certifique-se de que o Rastreamento Ocular esteja desabilitado.

5.10.2.2 Configurações do rastreamento ocular
Para alterar as configurações do Eye Tracker, selecione o botão Abrir para acessar o aplicativo Configurações do Eye
Tracker. Para obter mais informações, consulte 5.3.4 Configurações do rastreamento ocular.

5.10.3 Acionadores
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5.10.3.1 Habilitar um acionador conectado
Para ativar um acionador conectado para ligar o dispositivo:

1. Abra o aplicativo Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Selecione acionadores.
3. Para Acionador 1 e/ou Acionador 2, configure o Ligar acionador para Ligado.

5.10.3.2 Desabilitar um acionador
Para desativar um acionador conectado para ligar o dispositivo:

1. Abra o aplicativo Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Selecione acionadores.
3. Para Acionador 1 e/ou Acionador 2, configure o Ligar acionador para Desligado.

5.10.4 Toques e gestos

5.10.4.1 Deslizar na lateral
O Deslizar na lateral é "ativado" por padrão. O Deslizar na lateral acionará o menu "Centro de Ação" no lado direito da
tela.

5.10.4.1.1 Habilitar Deslizar na lateral

Para habilitar o Deslizar na lateral no dispositivo:

1. Abra o aplicativo Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Selecione Toque e gestos.
3. Certifique-se de que o Deslizar na lateral esteja Ligado para acionar esta função no Windows 10.

5.10.4.1.2 Desabilitar Deslizar na lateral

Para desabilitar o Deslizar na lateral no dispositivo:

1. Abra o aplicativo Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Selecione Toque e gestos.
3. Certifique-se de que o Deslizar na lateral esteja Desativado.

5.10.4.2 Bloqueio de tela
O Bloqueio de Tela é "desativado" por padrão. Esta opção é importante se um usuário desejar usar o “Modo de Quiosque"
no dispositivo. O Bloqueio de Tela deve ser habilitado para utilização do Modo de Quiosque. O Modo de Quiosque é uma
ótima maneira de realmente bloquear o dispositivo para a utilização de um único aplicativo, como Snap, e não permite
que o usuário acesse outros programas do dispositivo. Para obter mais informações sobre o Modo de Quiosque, consulte
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https://docs.microsoft.com/en-us/windows/configuration/set-up-a-kiosk-for-windows-10-for-desktop-editions#set-up-
assigned-access-in-pc-settings.

5.10.4.2.1 Habilitar bloqueio de tela

Para habilitar o bloqueio de tela no dispositivo:

1. Abra o aplicativo Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Selecione Toque e gestos.
3. Certifique-se de que o Bloqueio de tela esteja Ligado para ativá-lo.

5.10.4.2.2 Desabilitar bloqueio de tela

Para desabilitar o bloqueio de tela no dispositivo:

1. Abra o aplicativo Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Selecione Toque e gestos.
3. Certifique-se de que o Bloqueio de tela esteja Desligado para desativá-lo.

5.10.5 Chave do Produto

Para visualizar a Chave do Produto I-Series existente:

1. Abra o aplicativo Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Selecione Chave do Produto.

Os recursos do Tobii Dynavox I-Series a seguir necessitam de licença de uso:

● Eye Tracker
● IV
● Communicator 5
● Look to Learn
● Look to Read
● METACOM
● Snap Core First

Se o símbolo estiver visível depois do nome de um recurso, a Chave do Produto I-Series do recurso no
dispositivo é válida.

Se o símbolo estiver visível depois do nome de um recurso, a Chave do Produto I-Series do recurso no
dispositivo não é válida.
Alguns produtos do software Tobii Dynavox podem não aparecer na lista. Para visualizar o status de licença de
um produto, inicie o software e consulte a seção Configurações>Sobre .
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5.10.6 Sistema e diagnósticos

Para ver a versão e o modelo do equipamento.

1. Abra o aplicativo Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Selecione Sistema e diagnósticos.

É importante que estas informações estejam disponíveis caso seja necessário entrar em contato com o suporte
técnico ou questionar a respeito de atualizações para o seu dispositivo.

Para salvar a versão e o modelo do dispositivo em um arquivo?

1. Abra o aplicativo Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Selecione Sistema e diagnósticos.
3. Selecione o botão Salvar informações no arquivo.

Você pode anexar o arquivo que contém todas as informações de Sistema e diagnósticos a um e-mail.

5.11 Reinicie o Tobii Dynavox I-Series.
Se tiver feito muitas alterações diferentes ao Tobii Dynavox I-Series e desejar recomeçar, execute uma recuperação
dentro do Windows.

O Tobii Dynavox I-Series usa 100% de funcionalidades de recuperação/restauração nativas do Windows 10.

1. Acesse o ícone Configurações do Windows na área de trabalho do Windows.
2. Selecione Atualizações e Segurança (pode ser necessário rolar para baixo na janela de Configurações do

Windows).
3. Selecione a opção Recuperação na coluna da esquerda.
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4. Selecione Começar sob a rubrica Reiniciar este computador.

5. Selecione uma das seguintes opções:

● Manter meus arquivos
– Reinstalar o Windows 10 e manter seus arquivos pessoais.
– Remover aplicativos e unidades instalados por você.
– Remover alterações feitas nas configurações por você.
– Remover quaisquer aplicativos originais de fábrica instalados em seu computador. (Se seu computador

veio com o Windows 10, os aplicativos instalados pelo fabricante serão reinstalados.)

O aplicativo Gerenciador de Configuração, que é executado no primeiro acesso (solicitando o
código QR), restaurará quaisquer aplicativos Tobii Dynavox licenciados que tenham sido
removidos.

● Remover tudo
– Reinstalar o Windows 10 e remover todos seus arquivos pessoais.
– Remover aplicativos e unidades instalados por você.
– Remover alterações feitas nas configurações por você.
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– Remover quaisquer aplicativos originais de fábrica instalados em seu computador. (Se seu computador
veio com o Windows 10, os aplicativos instalados pelo fabricante serão reinstalados.)

O aplicativo Gerenciador de Configuração, que é executado no primeiro acesso (solicitando o
código QR), restaurará quaisquer aplicativos Tobii Dynavox licenciados que tenham sido
removidos.

Remover tudo tem duas opções de exclusão de dados:

– Sem Limpar a unidade (padrão) — Esta opção leva cerca de uma hora para ser concluída.
Para continuar sem Limpar a unidade, selecione Avançar.

– Com Limpar a unidade —Esta opção leva muitas horas para ser completada.
Para habilitar a opção Limpar a unidade, selecione Alterar configurações, configure Exclusão de dados
como LIGADO, e selecione Confirmar.

Esta opção também apresentará ao usuário uma mensagem BIOS sobre como redefinir a
criptografia BitLocker. A mensagem real ocorre na reinicialização e é assim:A configuration
change was requested to Clear this computer’s TPM (Trusted Platform Module)
WARNING: Clearing erases information stored on the TPM: You will lose all
created keys and access to data encrypted by these Keys.Press F12 to Clear the
TPM.Press ESC to reject this change request and continue

Selecione F12 para prosseguir com a limpeza da unidade ou ESC para rejeitar essa solicitação
de mudança e continuar.

6. Selecione Próximo para continuar ou Cancelar para cancelar.
7. Selecione Reiniciar para continuar ou Cancelar para cancelar.

Isso levará alguns minutos. Quando terminar, o Tobii Dynavox I-Series será reiniciado e você encontrará o menu
Introdução Manual da Chave.

Seu número de série e a chave de produto serão preenchidos automaticamente com suas informações. Você também
pode usar o código QR recebido na compra original.

Selecione a opção Iniciar.
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6 Cuidados com o produto
6.1 Temperatura e Umidade

6.1.1 Uso Geral - Temperatura de Operação
O Tobii Dynavox I-Series apresenta melhor conservação em local seco e em temperatura ambiente. A variação de
temperatura e umidade recomendadas para o dispositivo são as seguintes:

● Temperatura ambiente: 0℃ a 35℃
● Umidade: 10% a 95% (sem condensação no dispositivo)
● Pressão Atmosférica: 70 kPa a 106 kPa (525 mmHg a 795 mmHg)

6.1.2 Transporte e Armazenamento
Para o transporte e armazenamento, a variação de temperatura recomendada e umidade para o dispositivo é a seguinte:

● Temperatura: -30℃ a 70℃ (-22℉ até 158℉)
● Umidade: 10% a 95% (sem condensação no dispositivo)
● Pressão Atmosférica: 70 kPa a 106 kPa (375 mmHg a 795 mmHg)

O Tobii Dynavox I-Series não é à prova d'água ou totalmente resistente à água. O dispositivo não deve ser armazenado
em locais com excesso de umidade. Não mergulhe o dispositivo na água ou outro líquido. Tenha cuidado para não
derramar líquidos no dispositivo, especialmente nas áreas do conector sem as tampas de E/S no lugar.

O dispositivo é registrado como IP Classe 54.

Esta classe vale apenas para o dispositivo com as tampas de E/S no lugar. O modo do adaptador está excluso.

6.2 Limpando o dispositivo Tobii Dynavox I-Series
Antes de limpar o dispositivo Tobii Dynavox I-Series, desligue-o e desconecte todos os cabos. O Tobii Dynavox I-Series
deve ser limpo utilizando um produto de limpeza hospitalar para controle de infecções. A limpeza deve ser feita utilizando
um produto de limpeza superficial. Limpe apenas as superfícies externas do dispositivo Tobii Dynavox I-Series e deixe
que ele seque naturalmente ou siga as instruções do produto. Não utilize produtos de spray que possam saturar o
dispositivo Tobii Dynavox I-Series nem deixe que umidade penetre na unidade.

6.3 Posicionamento
Use apenas os suportes recomendados e especificados pelo fornecedor ou representante de vendas local, e verifique
que foram montados e presos de modo correto, de acordo com as instruções. Não posicione o aparelho sobre superfícies
instáveis ou irregulares.

6.4 Transporte do dispositivo Tobii Dynavox I-Series
Desconecte todos os cabos do Tobii Dynavox I-Series ao carregar o dispositivo.

Quando for transportar o aparelho para reparos, envio ou em viagens, use a caixa e os materiais de embalagem originais.

Recomenda-se conservar o material original da embalagem do Tobii Dynavox I-Series.
No caso de devolução do dispositivo à Tobii Dynavox para assuntos relacionados à garantia ou conserto, é
recomendável guardar a embalagem ou equivalente utilizada na entrega. A maioria das transportadoras exige
pelo menos 5 centímetros de material de embalagem em torno do dispositivo.
Observação: Devido à regulamentações da Joint Commission, quaisquer materiais de transporte que incluam
caixas enviados à Tobii Dynavox devem ser descartados.
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6.5 Descarte do dispositivo Tobii Dynavox I-Series
Não descarte o dispositivo Tobii Dynavox I-Series em lixo doméstico comum ou junto com restos de material de escritório.
Para descartar equipamentos elétricos ou eletrônicos, siga as regulamentações locais.
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Apêndice A Suporte, Garantia, Material
de Treinamento e Resolução
de Problemas

A1 Suporte ao Cliente
Para receber suporte, entre em contato com o representante local ou com o Atendimento ao Cliente em Tobii Dynavox.
Para ser atendido o mais rápido possível, você deve ter acesso ao seu dispositivo Tobii Dynavox I-Series e, se possível,
estar conectado à Internet. Você também deve poder fornecer o número de série do dispositivo, que você pode encontrar
na parte posterior do dispositivo.

Para obter mais informações sobre o produto e outros recursos de suporte, acesse o site da Tobii Dynavox
www.tobiidynavox.com.

A2 Garantia
Leia o folheto Manufacturer’s Warranty incluso na embalagem.

Leia o Manual do Usuário com atenção antes de usar o dispositivo. A garantia é válida apenas se o dispositivo for usado
de acordo com o Manual do Usuário. A desmontagem do Tobii Dynavox I-Series invalidará a garantia.

Recomenda-se conservar o material original da embalagem do Tobii Dynavox I-Series.
No caso de devolução do dispositivo à Tobii Dynavox para assuntos relacionados à garantia ou conserto, é
recomendável guardar a embalagem ou equivalente utilizada na entrega. A maioria das transportadoras exige
pelo menos 5 centímetros de material de embalagem em torno do dispositivo.
Observação: Devido à regulamentações da Joint Commission, quaisquer materiais de transporte que incluam
caixas enviados à Tobii Dynavox devem ser descartados.

A3 Material de treinamento
Não é necessário treinamento específico para o uso seguro e efetivo das funções primárias de operação do
Tobii Dynavox I-Series.

A Tobii Dynavox oferece uma série de materiais de treinamento para os produtos Tobii Dynavox I-Series e de
comunicação correspondentes. Você poderá encontrá-los no web site da Tobii Dynavox ,www.tobiidynavox.com, incluindo
o Guia de Inicialização, webinars e guias de consulta rápida. O Tobii Dynavox I-Series Guia Rápido é fornecido com o
Tobii Dynavox I-Series, e se encontra armazenado no mesmo.

A4 Guia de Resolução de Problemas

A4.1 Se o Tobii Dynavox I-Series não ligar
Conecte a alimentação e aguarde alguns minutos para permitir o carregamento antes de tentar ligá-lo novamente. Se o
dispositivo não for iniciado corretamente, entre em contato com o Suporte ao Cliente. Consulte A1 Suporte ao Cliente
para as informações de contato.

A4.2 Como eu posso reiniciar o Tobii Dynavox I-Series?
Mantenha o botão de ligar/desligar do dispositivo pressionado por 10 segundos. Isso desligará o dispositivo
independentemente das ações que estiverem sendo executadas. Para religá-lo, aperte o botão de ligar/desligar e o
dispositivo será inicializado. Se o dispositivo não for iniciado corretamente, entre em contato com o Suporte ao Cliente.
Consulte A1 Suporte ao Cliente para as informações de contato.
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A5 O que fazer se o LED de Status piscar Três Vezes quando eu tentar
ligar o Tobii Dynavox I-Series?

Conecte a alimentação e aguarde alguns minutos para permitir o carregamento antes de tentar ligá-lo novamente. Se o
dispositivo não for iniciado corretamente, entre em contato com o Suporte ao Cliente. Consulte A1 Suporte ao Cliente
para as informações de contato.
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Apêndice B Informações de
conformidade

O Tobii Dynavox I-Series tem a marca CE, indicando conformidade com os requisitos essenciais de
saúde e segurança definidos pelas Diretivas Europeias.

B1 Declaração da FCC
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 dos Regulamentos da FCC. A operação está sujeita às duas
seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência nociva, e (2) este dispositivo deve aceitar
qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operações indesejadas.

As modificações que não tenham a aprovação expressa da Tobii Dynavox poderiam invalidar a autorização do
usuário de operar o equipamento de acordo com os regulamentos da FCC.

B1.1 Para o Equipamento P15B
Este equipamento foi testado e considerado compatível com os limites de um aparelho digital Classe B, de acordo com a
parte 15 dos regulamentos da FCC. Esses limites foram estabelecidos para proporcionar proteção adequada contra
interferências nocivas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência
de rádio e, se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, pode causar interferência nociva nas
comunicações via rádio.

No entanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento
causar interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, que pode ser detectada ligando e desligando o
equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

● Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
● Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
● Conecte o equipamento a uma tomada que esteja fora do circuito ao qual o receptor está conectado.
● Solicite ajuda ao distribuidor ou a um técnico de rádio/TV experiente.

B1.2 Para Dispositivos Portáteis
Instruções sobre a Exposição à Radiação RF do FCC:

1. O Transmissor não deve apresentar compartilhamento de localização, ou ser operado em conjunto com outra
antena ou transmissor.

2. Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação RF da FCC conforme
estabelecido para um ambiente sem controle. O dispositivo foi testado em operações de manuseio comuns, tendo
as laterais do mesmo recebido contato direto com o corpo humano. Para assegurar a conformidade com os
requisitos de exposição de RF do FCC, evite contato direto com a antena do transmissor durante a transmissão.

B2 Informações sobre exposição à ondas de rádio e SAR (Specific
Absortion Rate, Taxa de Absorção Específica)

O Tobii Dynavox I-Series foi testado como Equipamento médio Classe 1. Equipamentos eletromédicos como esses
exigem cuidados especiais em relação à EMC (Electro-magnetic Compatibility, Compatibilidade Eletromagnética), por
isso, devem ser instalados e colocados em operação de acordo com as informações fornecidas neste manual.

O uso de cabos e acessórios diferentes dos fornecidos e integrados ao dispositivo podem prejudicar o
desempenho de EMC.

O limite de SAR conforme definição da FCC (nos EUA) e do IC (no Canadá) com o valor médio de 1,6 W/kg em relação a
1 grama de tecido. Na Europa/UE (regulamentações da CE) é o valor médio de 2,0 W/kg em relação a 10 gramas de
tecido. Os dispositivos, I–13 (FCC ID: W5M-GGi13), (IC ID 5534A-GGi13) e I–16 (FCC ID: W5M-GGi16), (IC ID 5534A-
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GGi16) foram testados em relação a esses limites de SAR para satisfazerem as exigências de exposição a RF da FCC/
IC/CE.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação RF da FCC/IC/EU estabelecidos para
um ambiente sem controle.

O valor SAR mais alto para o dispositivo I–13 é 1,168 W/kg e para o dispositivo I–16 é 0,656 W/kg.

Para manter a conformidade como dispositivo médico Classe 1, os acionadores utilizados em combinação com o Tobii
Dynavox I-Seriesdevem atender aos requisitos de isolamento da norma IEC/EN 60601-1, com base em 15 V DC. Os
acionadores devem apresentar flutuação elétrica (acionadores sem aterramento).

B3 Declaração da Industry Canada
Cuidado

(i) O dispositivo para operação na banda 5150-5250 MHz é somente para uso interno para reduzir o potencial de
interferência prejudicial a sistemas de satélite móveis co-canal;
(ii) O ganho de antena máximo permitido para aparelhos nas bandas 5250-5350 MHz e 5470-5725 MHz deve ser tal que
o equipamento ainda esteja em conformidade com o limite EIRP;
(iii) O ganho de antena máximo permitido para aparelhos nas bandas 5725-5850 MHz deve ser tal que o equipamento
ainda esteja em conformidade com os limites EIRP especificados para operações ponto-a-ponto e não-ponto-a-ponto
conforme for apropriado; e
(iv) Os usuários também devem ser orientados que radares de alta potência são distribuídos como usuários primários (ou
seja, usuários prioritários) das bandas 5250-5350 MHz e 5650-5850 MHz e que esses radares podem causar
interferência e/ou danos a dispositivos LE-LAN.

Avertissement

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur
afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5250 à 5350 MHz et de 5470 à 5725 MHz
doit être conforme à la limite de la p.i.r.e;
(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 à 5850 MHz) doit être conforme à la
limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l’exploitation non point à point, selon le cas;
(iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés
utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars
pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LANEL.

Este dispositivo, (IC ID: 5534A-GGi13) foi testado em relação aos requisitos de segurança para exposição a ondas de
rádio (SAR) no RSS-102 para os limites (1,6 W/Kg) do Público Geral (Ambiente sem Controle). O valor SAR mais alto
para o dispositivo I–13 é de 1,168 W/kg. O dispositivo pode ser operado de forma segura com distância mínima de 0 cm
entre o equipamento e o corpo do usuário.

Este dispositivo, (IC ID: 5534A-GGi16) foi testado em relação aos requisitos de segurança para exposição a ondas de
rádio (SAR) no RSS-102 para os limites (1,6 W/Kg) do Público Geral (Ambiente sem Controle). O valor SAR mais alto
para o dispositivo I–16 é de 0,656 W/kg. O dispositivo pode ser operado de forma segura com distância mínima de 0 cm
entre o equipamento e o corpo do usuário.

Ce dispositif (IC ID: 5534A-GGi13) a été testé aux exigences de sécurité pour l’exposition aux ondes radio (SAR) dans le
CNR-102 à le grand public (environnement non contrôlé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée de SAR
pour le I–13 dispositif est: 1,168 W/kg. . Ce dispositif peut être exploité en toute sécurité avec un 0cm distance minimale
entre le matériel et les corps de l’utilisateur.

Ce dispositif (IC ID: 5534A-GGi16) a été testé aux exigences de sécurité pour l’exposition aux ondes radio (SAR) dans le
CNR-102 à le grand public (environnement non contrôlé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée de SAR
pour le I–16 dispositif est: 0,656 W/kg. . Ce dispositif peut être exploité en toute sécurité avec un 0cm distance minimale
entre le matériel et les corps de l’utilisateur.

Este aparelho digital de classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB003 du Canada.
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Este equipamento está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Indústria do Canadá. A operação
está sujeita às duas seguintes condições: (1) este equipamento não poderá gerar interferências, e (2) este equipamento
deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar operações indesejadas.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

B4 Instruções da CE
Este equipamento está de acordo com os requisitos relacionados à compatibilidade eletromagnética, e os requisitos de
proteção essenciais da Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) 2014/30/EU sobre a aproximação das leis
dos Estados-Membros referentes à compatibilidade eletromagnética e Diretiva de Equipamento de Rádio (RED) 2014/53/
EU, que visa à regulação de equipamentos de rádio e de terminais de telecomunicações.

B5 Diretivas e Padrões
O Tobii Dynavox I-Series está de acordo com as seguintes diretivas:

● Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC
● Diretiva de Voltagem Baixa (LVD) 2014/35/EU
● Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) 2014/30/EU
● Diretiva de Equipamento de Rádio (RED) 2014/53/EU
● Diretiva RoHS 2 2011/65/EU
● Diretiva WEEE 2012/19/EU
● Diretiva Reach 2006/121/EC, 1907/2006/EC Anexo 17
● ISO 14971:2007
● ISO 13485:2016

O dispositivo foi testado para estar de acordo com IEC/EN 60601-1 Ed 3.1, IEC/EN 60950-1, ISO 14971:2007 e outros
padrões relevantes para os mercados em potencial.
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Apêndice C Estados de operação do
computador e Status de LED

Tabela C.1 Estados de operação do computador

Estado de configuração
avançada e interface de
energia (ACPI - Advanced
Configuration and Power
Interface)

Descrição

S0 (funcionando) Estado de operação normal - a sessão do Windows está em execução.
A tela será esvaecida e desligará após um momento de inatividade.

S3 (suspensão) O dispositivo está em modo de suspensão. A sessão do Windows é suspendida pela
RAM, permitindo o retorno rápido ao estado S0:

1. Pressionando o botão liga/desliga
2. Pressionando um botão conectado a uma porta do acionador configurado com o

recurso de ligar
3. Wake on Gaze (caso esteja ativado)
O dispositivo está consumindo uma pequena quantia de energia no estado S3. Baterias
totalmente carregadas (nenhum adaptador AC conectado) irá durar no mínimo 24 h no
estado S3.
O nível de bateria crítico do Windows é monitorado no estado S3 para impedir que as
baterias fiquem totalmente sem carga. O dispositivo entrará no estado S4 (Hibernar) se
o valor crítico for atingido.

Após um período de inatividade, o dispositivo entrará automaticamente no
modo Hibernar (S4). Isto ocorre quando o dispositivo está entrando no modo
de inicialização e saindo do modo hibernar.

S4 (Hibernar) O dispositivo está em modo de hibernar. A sessão do Windows é suspensa para o SSD
(disco rígido) e o dispositivo é desligado. A sessão pode ser restaurada para o estado
S0:

1. Pressionando o botão liga/desliga
2. Pressionando um botão conectado a uma porta do acionador configurado com o

recurso de ligar

S5 (desligamento suave) O Windows é desligado. O dispositivo está desligado. Baterias (com carga) e/ou
adaptador AC conectados.

G3 (desligamento
mecânico)

Todas as fontes de energia removidas (nenhuma bateria ou adaptador AC conectados).

Tabela C.2 Estados de Operação do Botão de Ligar/Desligar

Estados do Dispositivo

Se o botão Ligar/Desligar estiver ativado neste estado

S0 (funcionando) Estado de operação normal - a sessão do Windows está em execução.
O botão de ligar/desligar colocará o dispositivo em modo de espera ou forçará o
desligamento.

S5 (desligamento suave) O dispositivo está desligado e o Windows não está em execução.
O botão de Ligar/Desligar inicializará o dispositivo, que entrará no Modo de operação
normal com a sessão do Windows em execução.
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Tabela C.3 LED de status

Descrição Critérios
Nota

Cor Status
Bateria em carregamento Azul Claro

Bateria 100% carregada Verde Claro

A carga da bateria está
abaixo do nível crítico.

Vermelho Piscar três (3) vezes Se a carga da bateria
estiver abaixo do nível
crítico, o dispositivo não

poderá ser ligado.
Carregue o dispositivo por
pelo menos 10 minutos

antes de tentar inicializar o
dispositivo.

Tabela C.4 LED do botão do painel de toque

Descrição Critérios
Nota

Cor Status
Os quatro (4) LEDs do
botão do painel de toque

Branco Desligado/ Baixo/ Alto
O status é definido por API
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Apêndice D Especificações técnicas
D1 Padrão Tobii Dynavox I-Series

Padrão Tobii Dynavox I–13 Tobii Dynavox I–16

Tipo/Modelo License Activation Key License Activation Key

Tela 13,3″Unidade de luz de fundo LED,

Brilho: 300 Nits
15,6″Unidade de luz de fundo LED,

Brilho: 350 Nits
Resolução da tela 1920 × 1080 pixels (XGA)

Painel de toque Toque capacitivo projetado com Gorilla® Glass, multitoque 10 pontos

Tela traseira 480 × 128 pixels

Medidas (LxAxP) 34,3 × 24,1 × 8,1 cm
13,5 × 9,5 × 3,2 inches

39,1 × 26,9 × 8,1 cm
15,4 × 10,6 × 3,2 inches

Peso 2,3 kg

5.0 lbs
2,7 kg
6.0 lbs

Alto-falantes 2 × 10 W Alto-falantes caixa fechada
Microfone 1 × Microfone analógico

Processador Intel Core i5–7300U
RAM 8 GB LPDDR4
Sistema operacional Windows 10

Disco rígido (HD) 256 GB, SATA com base em SSD

Entradas

2× USB 3.0 (limite da corrente = 1500 mA)
2 × 3,5 mm Interfaces do conector do acionador, (pinout do plugue único:

bocal = aterramento comum, ponta = sinal)
1 × 3.5 mm" conector de fones de ouvido (estéreo) com detecção

1 × 19 VCC em 2.5/5.5 mm (conector de energia)

Botões 1 × Ligar
1 × Aumentar o volume
1 × Diminuir o volume

2 × Programável

WLAN (opcional) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth (opcional) Bluetooth 4.1
Suporte para todos os perfis padrão de Bluetooth do Windows 10

Controle Remoto IV (Unidade de
Controle do Ambiente)

Vishay TSMP77000
Posição erguida: 1 × Janela de filtro IV com 6 × Diodos de transmissão IV

Câmera Câmera do usuário (parte posterior) 8 MPAF (Autofoco), com flash
Câmera web (parte frontal) 2 MP FF (Foco Fixo)

Eye Tracker Módulo Tobii IS5

Vida útil estimada 5 anos
Duração da bateriaI ~9 h ~8 h

Duração de carregamento da
bateria

Máximo 5,4 horas (0-100%)
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Padrão Tobii Dynavox I–13 Tobii Dynavox I–16

Tipo/Modelo License Activation Key License Activation Key

Suporte para mesa Integrado

Sistemas de montagem
compatíveis

Placa do adaptador QR Tobii Dynavox para Daessy e REHAdapt

Fonte de alimentação Adaptador 65 W CA

Classe IP IP54
Vale apenas para o dispositivo com as tampas de E/S no lugar. O modo do

adaptador está excluso.

IP22
No modo adaptador.

i. Em ambiente interno com comunicação contínua e Eye Gaze, caso necessário. ~24 horas com otimização de energia.

D2 Adaptador de energia do dispositivo
Item Especificação

Fabricante FSP Group Inc.

Digitar Adaptador de energia do acionador

Modelar FSP065–DBCM1
Voltagem de entrada 100 a 240 VAC

Corrente de entrada (máx) 1,0 – 2,0 A

Frequência de entrada 50 a 60 Hz

Corrente de saída 3,43 A

Voltagem de saída classificada 19,0 VDC

D3 Conjunto de baterias
Item Especificação Observação

Tecnologia da bateria Conjunto de baterias recarregáveis
íons de lítio com medidor (interface
SMBus v1.1)

Células 8× Panasonic NCR18650GA
Capacidade do conjunto de
baterias

95 Wh capacidade inicial, novo conjunto de
baterias

Voltagem Nominal 14,4Vdc, 6600mAh, 95,04Wh

Tempo de carregamento Máximo 5h40 Carga de 0 a 100%

Ciclos de vida 500 ciclos Mínimo de 75% da capacidade inicial
restante

Temperatura de operação
permitida

0 – 45℃, 45-85%UR Condição de carga

-20 – 60℃, 45-85%UR Condição de descarregamento
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Item Especificação Observação

Temperatura de armazenamento -20 – 35℃, 45-85%UR 1 ano

-20 – 40℃, 45-85%UR 6 meses

-20 – 45℃, 45-85%UR 1 mês

-20 – 50℃, 45-85%UR 1 semana

Tempo de armazenamentoI Máximo 6 meses com carga ≥ 40%
Não armazene os conjuntos
de baterias com menos de
40% de nível de carga por
longos períodos.

i. Recomenda-se que a bateria não seja armazenada no dispositivo caso não haja pretensão de utilizar o mesmo por um período de 6 meses. Se
a bateria for removida, ela não será esgotada na mesma velocidade que seria se permanecesse armazenada no dispositivo.

D4 Eye Tracker
Especificações técnicas Módulo Tobii IS5
Distância de Trabalho 45 — 85 cm
Liberdade de movimento da cabeça1

@ 70 cm
(comprimento x altura)

35 × 30 cm
13,8 × 11,8”

Posicionamento
Distância (da tela) 45 — 85 cm

Tamanho da caixa de rastreio (comprimento × altura) 20 × 15 — 35 × 30 cm

Profundidade da caixa de rastreio 40 cm
Frequência de dados visuais 60 Hz

Calibração do usuário
(antiga força de rastreamento) >99%

Detectar Olhar
Interação >30Hz 90% para 95% da população2

Taxa de quadros máx. de dados brutos 90% para 95% da população2

Precisão do olhar
Em 95% da população2 <1,71°

Precisão do olhar
Em 95% da população2 <0,79°

Velocidade máx. do movimento da cabeça

Posição do olho 40 cm/s (15.7 pol/s)

Dados visuais 10 cm/s (3.9 pol/s)

Inclinação máx. da cabeça 25°

Desvio máximo, inclinação 25°

Fluxo e taxa de dados
Latência do olhar 17 ms
Recuperação do olhar 50 ms

Montagem Integrado

Fonte de alimentação Integrado
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1. A Liberdade de movimento da cabeça descreve o volume na frente do eye tracker que o usuário deve ter em ao menos um dos olhos. Os
números são especificados de forma paralela/ortogonal à superfície da tela, considerando que o Eye Tracker esteja em um ângulo de 20 graus
em relação à tela.

2. O grau de precisão sobre a porcentagem da população é resultado de testes abrangentes realizados em representantes de toda a população.
Foram utilizadas centenas de milhares de imagens diagnósticas e foram realizados testes em aproximadamente 800 indivíduos com diferentes
condições, visões, etnias, com poeira natural do ambiente, manchas ou cicatrizes em torno dos olhos, olhos fora de foco, etc. O resultado foi
uma experiência de rastreamento ocular muito mais potente e de alto desempenho, e uma representação muito mais realista do desempenho
verdadeiro em toda a população, não apenas em uma situação matematicamente "ideal".

3. Os números de grau "ideais" representam o padrão anterior de medida da precisão, obtido anteriormente da Tobii e de todos os concorrentes
do mercado de eye-tracking. Apesar de os números "ideais" serem úteis para obter a situação geral sobre a qualidade e desempenho para
comparação, estes não podem ser aplicados na vida real da mesma forma que os números de grau de precisão sobre a porcentagem da
população, baseados em testes abrangentes realizados em toda a população.
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Apêndice E Temperatura máxima
permitida

Tabela E.1 Temperatura máxima permitida

Temperatura máxima permitida das superfícies externas de metal do Tobii Dynavox I-
Series mais possíveis de serem tocadas.

Temperatura máxima
℃/℉

Limite de temperatura:
Temperatura permitida das superfícies externas

55/131

Temperatura permitida das superfícies externas em uma área improvável de ser tocada.
Consulte a posição 1 na seção Figura E.1 Área de limite de temperatura, página 56 para
visualizar a posição destas áreas.

60/140

1

Figura E.1 Área de limite de temperatura

Não toque a área especificada em Figura E.1 Área de limite de temperatura, página 56 quando o dispositivo
Tobii Dynavox I-Series estiver em funcionamento. A área especificada pode atingir temperaturas que podem
causar danos corporais permanentes em caso de contato direto prolongado com a pele. Use precauções
adequadas para evitar lesões.
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Apêndice F Acessórios aprovados
Descrição Modelar Tobii Dynavox Peça nº

Tobii Dynavox I-Series Adaptador AC
(fonte de alimentação)

FSP065–DBCM1 12007159

Conjunto de baterias TDG G1 12006939

Adjustable Base de suporte I-13/I-16 12006959

Para obter informações sobre os mais recentes acessórios aprovados pela Tobii Dynavox, acesse o site www.
tobiidynavox.com ou entre em contato com seu distribuidor local Tobii Dynavox.
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Suporte para o Dispositivo Tobii Dynavox

Obter ajuda on-line
Consulte a página de Suporte específica do dispositivo Tobii Dynavox. Ela contém informações atualizadas sobre os problemas, dicas e truques relacionados ao produto. As páginas de
Suporte estão disponível em: www.TobiiDynavox.com/support-training

Entre em contato com o seu consultor de soluções ou revendedor
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 sobre o produto. Os dados para contato estão disponíveis em
www.TobiiDynavox.com/contact

Copyright ©Tobii AB (publ). Nem todos os produtos e serviços são oferecidos em cada mercado local. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos.
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