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1.1

Lähemalt mudelist Tobii Dynavox
Windows Control
Sihtotstarve

Saavutage täielik kontroll oma arvuti üle silmade või silmade ja lüliti abil. Meie auhinnatud tarkvara abil saate emuleerida igat tüüpi
hiire- ja puutetoiminguid ning sisestada teksti. Me oleme lisanud ka nutikad otseteed, mis muudavad kõigi Windowsi osade kasutamise veelgi mugavamaks!

1.2

Nõuded süsteemile

Komponent

Nõuded

Arvuti ja protsessor

2,0 gigahertsi (GHz) või kiirem, kahetuumaline protsessor
(soovituslik miinimum).

Mälu (RAM)

4 gigabaiti (GB) RAM-i (soovituslik miinimum).

Kõvaketas

450 megabaiti (MB) vaba ruumi.

USB

USB 2.0

Operatsioonisüsteem

64bitised versioonid järgmisest:
●
●
●

Windows 7
Windows 8.1
Windows 10

.NET versioon

4.5

Silmajälgija

Mis tahes Tobii Dynavoxi või Tobii Techi silmajälgija, mis ühildub Tobii silmajälgimise põhitarkvaraga.

Täiendavad nõuded ja vajadused

Litsentsi aktiveerimiseks on vaja internetiühendust.

Tobii silmajälgimise põhitarkvara

Versioon 2.8 või uuem.

Infrapuna kaugjuhtimine

Mis tahes HBR infrapunakiibiga varustatud seade, näiteks:
Tobii Dynavox EyeR, Indi, I–Series I-110 või EyeMobile Plus.
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2
2.1

Installimine, käivitamine ja litsentsi
haldamine
Tobii Dynavox Windows Control installimine
Kui süsteemile on paigaldatud tarkvara Tobii Gaze, siis tuleb see Windows Control installimise eel eemaldada.

Windows Control saab alla laadida saidilt www.TobiiDynavox.com.
Installimisviisard paigaldab järgmised rakendused:
●
●

Tobii Dynavox Windows Control
Tobii Dynavox Virtual Remote

Rakenduse Windows Control installimiseks järgige ekraanil toodavaid juhiseid.

2.2
2.2.1

Litsentsi haldamine
Litsentsi aktiveerimine
Windows Control võimaldab rakendust kasutada ühe litsentsiga samaaegselt kuni kolmel (3) arvutil/seadmel. Kui soovite kasutada litsentsi Windows Control üle kolme (3) arvuti/seadme peal, siis tuleb Windows Control eelnevalt ühel
(1) varasemal arvutil/seadmel deaktiveerida.

Kui te ostate litsentsi Windows Control, siis saate Licence Activation Key e-posti teel saadetud tellimuse kinnituses nimetatud
tarkvarale.
Kui Windows Control käivitatakse esmakordselt, siis käivitub License Manager .

Litsentsi dialoogiaknas kuvatakse hallatava litsentsiga tegelikult seotud tarkvara ikoon.

Oma License Activation Key leiate e-posti teel saadetud tellimuse kinnituses.

2.2.1.1

Veebi teel aktiveerimine

Internetiga ühendatud arvuti/seadme puhul.

6

1.

Veenduge, et arvuti/seade on internetiga ühendatud.

2.

Sisestage License activation key.

2 Installimine, käivitamine ja litsentsi haldamine
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3.

Valige nupp Activate.

Litsentsi dialoogiaknas kuvatakse hallatava litsentsiga tegelikult seotud tarkvara ikoon.

4.

2.2.1.2

Valige nupp Close.

Veebiühenduseta aktiveerimine

Arvuti/seadme puhul, mis ei ole internetiga ühendatud.
1.

Sisestage License activation key.

2.

Valige nupp Activate.

3.

Valige ikoon

4.

Valige nupp

5.

Tehke üht järgnevast:

(info).

(aktiveeri veebiühenduseta).

Tobii Dynavox Windows Control Kasutusjuhend v.1.2 - et-EE
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●
●

Avage internetiga ühedatud seadmel aadress https://www.tobiidynavox.com/activation-key/ ja järgige veebis toodud juhiseid.
Võtke ühendust Tobii Dynavox klienditoe ja kohaliku edasimüüjaga.

Te vajate järgnevas dialoogis näidatud arvuti nime:

6.

Sisestage ühel eelkirjeldatud viisidest saadud aktiveerimisvõti.

7.

Valige nupp Activate.

8.

Valige nupp Close.

2.2.2

Litsentsi deaktiveerimine

Litsentsi Windows Control deaktiveerimiseks järgige alltoodud samme.

8

1.

Veenduge, et arvuti/seade on internetiga ühendatud.

2.

Käivitage Windows Control.

3.

Valige nupp

(SETTINGS).

4.

Valige nupp

(General Settings).

5.

Valige vahesakk About.

6.

Valige nupp Licence Key.

2 Installimine, käivitamine ja litsentsi haldamine
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7.

Valige nupp Deactivate.

Litsentsi dialoogiaknas kuvatakse hallatava litsentsiga tegelikult seotud tarkvara ikoon.

8.

Valige:
●
●

2.3

Yes, kui soovite litsentsi sel seadmel deaktiveerida.
No, kui soovite toimingu katkestada.

Esmakordne käivitamine

Kui Windows Control esmakordselt käivitatakse, siis aitab häälestusviisard kasutajal läbi viia Windows Control esmase häälestamise. Viisardi etapid on:
●
●
●

Kuva häälestamine. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.2.1 Ekraani häälestamine, lehekülg 29.
Looge uus profiil. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.2 Loo uus profiil.
Täpsema teabe leiate lk 4.1.1.4 Testi häälestust.

Tobii Dynavox Windows Control Kasutusjuhend v.1.2 - et-EE
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3

Tobii Dynavox Windows Control
kasutamine

Tobii Dynavox Windows Control võimaldab kasutajal juhtida standardset Windowsi operatsioonisüsteemi kaheastmelise valikumeetodiga, mis vähendab soovimatute klõpsude ohtu. See väldib ka hiirekursori liikumist teie pilguga, kui te ei soovi seda juhtida
(süsteemi Windows Control puhul ei rakendata tavapärast hiirekursorit).
1.

Esmane samm on valida tegumiribalt vaatamise teel meelepärane ülesanne.

2.

Teine samm on vaadata meelepärasele osale ekraanist (või ekraaniikoonile), kus soovite ülesande rakendada. Automaatne suumimisfunktsioon on aktiveeritud ja lõppeb ikooni valimise või toimingu rakendamisel.
Kõik Windows Control funktsioonid on puutetundlikud ja hiirega juhitavad, mis võimaldab hooldajal või abilisel vajadusel kasutajat aidata. Hooldaja või abistaja saab kasutaja eest mugavalt valida funktsiooni/ülesande või muuta
seadistusi.

3.1

Windows Control kontroller

Joonis 3.1 Windows Control kontroller
Nupp

Toiming

Kirjeldus

PAUS (F4)

Käsklus, mis paneb Windows Controli ootele.
Pausifunktsiooni kasutamisel muutub pausinupp
stardinupuks.
Ülesande aktiveerimiseks saab kasutada klaviatuuri klahvi
F4.

KÄIVITA (F4)

Käsklus, mis käivitab Windows Controli.
Stardifunktsiooni kasutamisel muutub stardinupp
pausinupuks.
Ülesande aktiveerimiseks saab kasutada klaviatuuri klahvi
F4.

JÄLGIMISE OLEK

Käsklus, mis kuvab jälgimise oleku akna. Kasutage seda akent, et
veenduda kasutaja õiges asendis ekraani suhtes.
Täpsema teabe leiate lk 3.2 Jälgimise olek, lehekülg 11

MINIMEERI KONTROLLER
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Käsklus, mis minimeerib kontrolleri akna.
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Nupp

Toiming

Kirjeldus

SEADED

Käsklus, mis avab Windows Controli seaded.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4 Rakenduse Windows Control seaded, lehekülg 24.

Sulge

3.2

Käsklus, mis seiskab Windows Controli.

Jälgimise olek

Funktsiooni Jälgimise olek (Track Status) kasutatakse, et veenduda süsteemi kasutaja õiges asendis silmajälgija suhtes.
●
●

Kaks (2) valget täppi – kasutaja silmad ja nende paiknemine ekraani suhtes. Optimaalse asendi saavutamiseks peaksid
valged täpid paiknema musta ala keskel.
Valge noolega värviline riba vasakul – kasutaja kaugus ekraanist.
–

Kui valge nool on riba rohelise ala keskel, siis paikneb kasutaja ekraanist optimaalses kauguses.

–

Kui nool on riba alumisel osal – liigutage kasutaja lähemale.

–

Kui nool on riba ülemisel osal – liigutage kasutaja kaugemale.

1.

Avage Windows Controli kontroller.

2.

Valige nupp

3.

Paigutage kasutaja oma kohale.

4.

Lõpetamise järel valige nupp Sulge.

(Jälgimise olek).

See nupp töötab silmapiirkonna alusel, seega piisab nupu kasutamiseks sellele vaatamisest.

Tobii Dynavox Windows Control Kasutusjuhend v.1.2 - et-EE
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3.3

Tegumiriba Windows Control

Windows Controli tegumiriba ülaosas paikneb jälgimise oleku vaatur. See võimaldab teil veenduda, et silmajälgija tunneb teie silmad ära ja olete seadme ees õiges asendis.
Windows Control tegumiriba ülesandenupud võivad olla kolmel eri režiimil, nagu kujutatud lk Joonis 3.2 Windows Controli tegumiriba režiimid, lehekülg 13.
F2

Tegumiriba saab tavalisel klaviatuuril (mitte Windows Controli klaviatuuril) peita/nähtavaks muuta klahviga F2

3.3.1

.

Windows Controli tegumiriba režiimid
Kolm eri režiimi kehtivad nii tavaülesannetele (vt 3.4 Tavaülesanded) kui kleepsülesannete puhul (vt 3.5
Kleepsülesanded).
Turvaklõpsülesannete jaoks teisest valikurežiimi ei ole.

●
●

●

Tavaline (valimata) (Normal) – ühtegi Windows Controli ülesandenuppu ei ole valitud.
Primaarne valik (valge) (Primary Selection) - tähistatud ülesandenupp on valitud ja ülesanne teostatakse pärast automaatset suumi, kui kasutaja vaatab meelepärasele osale ekraanist või mõnele ikoonile. Kui Windows Controli seadistuse dialoogiaknas määratakse valimisviisiks lüliti, siis jääb valitud ülesandenupp pärast ülesande teostamist aktiivseks.
Teisene valik (sinine/valge) - sama kui Primaarne valik, kuid suurema täpsusega. Teisene valik tähendab, et
suum liigub ülesande teostamise eel sügavamale, et muuta vajalik osa ekraanist suuremaks ja valiku tegemine mugavamaks. Aktiveerige see režiim hoides pilku ülesandenupul kuni värv muutub vastavalt allpool paiknevale kujutisele.
Ei kehti otseteedele ja sätete ülesannetele.

●

Kolmas valik (hüpikmenüü) – teatavate ülesannete puhul on saadaval hüpikmenüü vastava kleepsülesandega (vt 3.5
Kleepsülesanded, lehekülg 15) ja turvaklõpsülesandega (vt 3.6 Turvaklõps, lehekülg 16). Avage kleepsülesanne või turvaklõpsülesanne, hoides pilku ülesandenupul kuni aktiveeritakse Joonis 3.2 Windows Controli tegumiriba režiimid, lehekülg 13 vastav hüpikmenüü ja valige kleepsülesanne või turvaklõpsülesanne, mis asendab tavaülesande tegumiribal
kleepsülesande või turvaklõpsülesandega. Kleepsülesanne või turvaklõpsülesanne jääb tegumiribale ja tavaülesanne on
saadaval kolmanda valikuna.
Korrake protseduuri, et asendada kleepsülesanne või turvaklõpsülesanne tegumiribal tavaülesandega.
Ei kehti otseteedele ja sätete ülesannetele.

Kui soovite konfigureerida, milliseid režiime peaks kasutaja kasutama, minge: 4.5.2 Valikusakk, lehekülg 36. Vaikimisi on lubatud
ainult primaarne režiim.
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Track Status

Track Status

Gaze Drag & Drop

Gaze Drag & Drop

Gaze Scroll

Gaze Scroll

Left Click / Tap

Left Click / Tap

Shortcuts

Shortcuts

Right Click

Right Click

Double Click

Double Click

Gaze Keyboard

Gaze Keyboard

Normal

Primary Selection

Secondary Selection

Tertiary Selection

Joonis 3.2 Windows Controli tegumiriba režiimid

3.4
Ikoon

Tavaülesanded
Toiming/tegevus

Kirjeldus

Kursori liigutamine

Käsklus, mis võimaldab teil kursorit pilguga liigutada.
Rakendamisel viib läbi suumimistoimingu.

Pilguga lohistamine

Ülesanne, mis teostab kaks "klõpsu", mille puhul esimene vastab lohistamise algpunktile ja teine lohistamise lõpp-punktile (objektide liigutamiseks või alade valimiseks).
●
●
●
●
●

Valige ülesanne.
Vaadake objekti, mida soovite liigutada, või regiooni valimise
algpunkti.
Teostage Windows Control (esimene "klõps") pilgu või lülitaga.
Vaadake kohe objekti lohistamise sihtkohta või regiooni valimise
lõpp-punkti.
Teostage teine "klõps" pilgu või lülitaga.

Rakendamisel viib läbi suumimistoimingu.
Pilguga kerimine

Ülesanne, mis aktiveerib keritava akna puhul pilguga kerimise.
●
●
●
●
●
●
●
●

Valige ülesanne.
Hoidke oma pilku keritaval piirkonnal. Punkti, kuhu vaatasite, ilmub pilguga kerimise ikoon.
Üles kerimiseks vaadake ikooni kohale.
Alla kerimiseks vaadake ikooni alla.
Vasakule kerimiseks vaadake ikoonist vasakule.
Paremale kerimiseks vaadake ikoonist paremale.
Vaadake kerimise ajal uuesti ikoonile (ekraanil, mitte tegumiriba
ikoonile), et lülituda üles/alla ja vasakule/paremale kerimise vahel.
Kerimise lõpetamiseks vaadake uuesti Windows Controli tegumiribale (või ekraanilt välja).
Kasutage pilguga kerimise ülesannet, et kerida vertikaalselt
ja horisontaalselt Modern UI rakendusi ja Windowsi
stardiakent.

Tobii Dynavox Windows Control Kasutusjuhend v.1.2 - et-EE
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Ikoon

Toiming/tegevus

Kirjeldus

Vasakklõps/puude

Käsklus, millega kaasneb ühekordne vasakklõps või, puutetundliku
seadmete puhul, ühekordne sõrmepuude. Lülitirežiimil olles on vasakklõps / puude vaikimisi sisselülitatud ja "kleepiv" (vt 3.8.1 Pilgu ja lüliti
režiimis vaikimisi aktiivne, lehekülg 19).
Rakendamisel viib läbi suumimistoimingu.
Käsklus, mis avab

Otseteed

●
●

3 veeruge eelmääratletud otseteid.
Windows 7, 8.1 ja 10 puhul on saadaval veidi erinevad.

Täpsema teabe jaoks vaadake 3.7 Otseteed, lehekülg 17.
Paremklõps

Ülesanne, millega kaasneb üks paremklõps.
Rakendamisel viib läbi suumimistoimingu.

Topeltklõps

Ülesanne, millega kaasneb topeltvasakklõps. Kui aktiveermisviisiks on
valitud lüliti, siis toimib "topeltklõps" kleepsülesandena (vt 3.8.1 Pilgu
ja lüliti režiimis vaikimisi aktiivne, lehekülg 19).
Rakendamisel viib läbi suumimistoimingu.

Pilguklaviatuur

Käsklus, mis avab pilgu abil juhitava ekraaniklaviatuuri.
Täpsema teabe jaoks vaadake 3.9 Pilguklaviatuur, lehekülg 19.

Seaded

Käsklus, mis avab Windows Controli seaded.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4 Rakenduse Windows Control seaded, lehekülg 24.

3.4.1

Tavaülesannete käitumine erinevatel režiimidel

Ülesanne

Primaarne

Teine

Kolmas

Kursori liigutamine

Tavasuum

Süvasuum

Lülita kursori
kleepsliigutamisele

Lohistamine

Tavasuum

Süvasuum

Lülituge ümber kleepslohistamiseks või
turvalohistamiseks

Pilguga kerimine

Tavasuum

Süvasuum

Ei ole rakendatav

Vasakklõps/puude

Tavasuum

Süvasuum

Lülituge ümber kleepsvasakklõpsamiseks/-koputamiseks või
turvavasakklõpsamiseks/koputamiseks

Otseteed

Ilma suumita

Ei ole rakendatav

Ei ole rakendatav

Paremklõps

Tavasuum

Süvasuum

Lülituge ümber kleepsparemklõpsamiseks või
turvaparemklõpsamiseks

Topeltklõps

Tavasuum

Süvasuum

Lülituge ümber kleepstopeltklõpsamiseks või
turvatopeltklõpsamiseks

Pilguklaviatuur

Täpsema teabe jaoks vaadake 3.9 Pilguklaviatuur, lehekülg 19.

Sätted

Ilma suumita

a.
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Ei ole rakendatav

Ei ole rakendatav

Täpsema teabe erinevate kleepsülesannete kohta leiate lk 3.5 Kleepsülesanded, lehekülg 15.
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3.5

Kleepsülesanded

Ikoon

Toiming/tegevus

Kirjeldus

Kleepsvasakklõps/-puude
Kleepstopeltklõps
Kleepslohistamine
Kursori kleepsliigutamine
Kleepsparemklõps

3.5.1

Kleepsülesanded võimaldavad ülesannet korduvalt rakendada ilma
vajaduseta ülesannet tegumirealt korduvalt valida. Valige kleepsülesanne korra tegumirealt ja kursor järgib teie pilku. Pilgu paigale jätmine ekraanil teostab selles punktis valitud toimingu. Ülesanne jääb
aktiivseks ka toimingu teostamise järel, mis tähendab, et seda ei pea
uuesti tegumiribalt aktiveerima. Kleepsülesande peatamiseks lihtsalt
vaadake uuesti sama ülesannet tegumiribal kuni see ei ole enam esile
tõstetud.
Kursori kleepsliigutamise puhul ei ole teisene valik saadaval, sest see ülesanne lihtsalt liigutab kursorit ekraanil.

Kleepsülesannete käitumine erinevatel režiimidel

Toiming/tegevus

Peamine

Teine

Kolmas

Kleepsvasakklõps/-puude

Tavasuum

Süvasuum

Lülituge ümber vasakklõpsamiseks/-koputamiseks või
turvavasakklõpsamiseks/koputamiseks

Kleepstopeltklõps

Tavasuum

Süvasuum

Lülituge ümber topeltklõpsamiseks või
turvatopeltklõpsamiseks

Kleepslohistamine

Tavasuum

Süvasuum

Lülituge ümber lohistamiseks või turvalohistamiseks

Kursori kleepsliigutamine

Ilma suumita

Ei ole rakendatav

Kursori liigutamise lüliti

Kleepsparemklõps

Tavasuum

Süvasuum

Lülituge ümber paremklõpsamiseks või turvaliselt paremal klõpsamiseks

a.

Täpsema teabe erinevate kleepsülesannete kohta leiate lk 3.4 Tavaülesanded, lehekülg 13.
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3.6
Ikoon

Turvaklõps
Toiming/tegevus

Kirjeldus

Turvavasakklõps/-puude

Turvaklõpsülesanded võimaldavad teil turvaliselt teha pangatoiminguid jms ilma kaheastmelise toimingu põhjustatud vigadeta. Kõigepealt suumige ja siis tehke teostamiseks valik. Valige kolmanda valiku
tegumiribast turvaklõpsülesanne. Pilgu paigale jätmine ekraanil teostab selles punktis valitud toimingu. Käsklusega suumitakse uues ak-

Turvatopeltklõps
Turvaparemklõps

nas, kus pilgu paigale jätmist näitab

Turvalohistamine

Turvaklõpsu teostamine, lehekülg 16. Turvaklõpsu tegemiseks
keskel, valige

ikoon aknas, vt Joonis 3.3

ikoon.

Turvaklõpsülesanded on saadaval vasakklõpsamiseks, paremklõpsamiseks, topeltklõpsamiseks ja lohistamiseks.

Joonis 3.3 Turvaklõpsu teostamine
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3.7

Otseteed
Windows 8.1

Windows 10

Kui otsetee funktsioon on tähistatud ikooniga
võimaldades mitmekordset aktiveerimist.
Otsetee

Toiming
Maksimeerige aken

, siis jääb otseteede aken pärast funktsiooni aktiveerimist avatuks,
Win
8.1

Win
10

x

x

Otsetee, mis maksimeerib aktiivse akna/rakenduse/
tarkvara.

x

x

Otsetee, mis viib kasutaja veebibrauseris või muus sarnase funktsionaalsusega rakenduses ühe lehe võrra
tagasi.

x

x

x

x

x

x

x

x

Tagasi

Võta tagasi
Kopeeri
Kleebi
Käivita
Peida tegumiriba

Otsetee, mis võtab viimase käskluse tagasi.
Otsetee, mis kopeerib aktiivse valikuga.
Otsetee, mis kleebib varem kopeeritud valiku.
Otsetee, mis avab Windowsi stardimenüü
Otsetee, mis peidab tegumirea täisekraanivaates. Te-

x
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Kirjeldus

x

gumirea uuesti avamiseks valige
või
tuvalt sellest kummal pool tegumirida paikneb.
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Otsetee

Toiming
Minimeerige aken
Brauser
Helivaljus üles
Tummaks
Helivaljus alla
Otsi

Win
8.1

Win
10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sulge aken
Kõnetuvastus

Charms

Otsetee, mis vähendab helivaljust.

Otsetee, mis avab Cortana. Cortana on teie nutikas
assistent, kes oskab veebist ja teie arvutist otsida, jälgida teie kalendrit jpm.
Otsetee, mis liigutab tegumiriba paremalt/vasakult.

x

x

x

Otsetee, mis käivitab Windowsi kõnetuvastuse või
Dragoni kõnetuvastuse, kui viimane on installitud.

x

x

Otsetee, mis avab Virtual Remote'i rakenduse. Täpsema teabe jaoks vaadake 5 Virtual Remote, lehekülg
39.

x

x

Otsetee, mis sulgeb aktiivse akna/rakenduse/tarkvara.

Otsetee, mis avab töölaua.
Otsetee, mis avab Charmsi menüü.

x
x

Otsetee, mis avab aktiveerimiskeskuse.
Otsetee, mis võimaldab valida kõigi Modern UI rakenduste ja töölaua vahel.

x

Kõiki töölaual töötavaid rakendusi siin ei kuvata. Kõiki saab näha ainult töölaual.
Otsetee, mis avab protsessivaate, kus kuvatakse kõik
Modern User Interface'i (UI) rakendused.

Ülesande vaade
x
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Otsetee, mis lülitab kõlarid tummaks.

x

Rakenduste valits
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Otsetee, mis suurendab helivaljust.

x

Toimingukeskus

Sulge otseteed

Otsetee, mis käivitab veebibrauseri.

x

Virtual Remote

Töölaud

Otsetee, mis minimeerib aktiivse akna/rakenduse/
tarkvara.

Otsetee, mis avab Windowsi otsingufunktsiooni.

x

Cortana

Vaheta poolt

Kirjeldus

x

x

Ülesande vaadet ei kuvata, kui avatud on
üks rakendus või mitte ühtegi.
Otsetee, mis sulgeb otseteede menüü.
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3.8

Valikumeetod – pilk või lüliti

Valitud toimingu teostamiseks on kaks võimalust.
●
●

Pilguga – kasutades silmi nii valitud ülesande juhtimiseks kui käivitamiseks.
Pilgu ja lülitiga – kasutades valitud ülesande juhtimiseks silmi ja vajutades selle käivitamiseks süsteemiga ühendatud mehaanilist lülitit.

Valikuviisi saab määrata Windows Control seadistuse dialoogiaknas (vt 4 Rakenduse Windows Control seaded, lehekülg 24).
Enne valiku rakendamist tuleb tegumirealt valida teostatav ülesanne. Vaadake valitud ülesannet kuni see tõstetakse esile “primaarse” või “teisese valikuna".
●
●

Pilk – valitud ülesande teostamiseks tuleb vaadata meelepärasele osale ekraanist (või ekraaniikoonile), kus soovite ülesande rakendada. Automaatne suumimisfunktsioon on aktiveeritud ja lõppeb ikooni valimise või toimingu rakendamisel.
Pilk ja lüliti – kaks erinevat teostusviisi.
–

Ühekordne lüliti vajutus - suumimisfunktsioon käivitub nagu pilgurežiimi korral ja vastavalt Windows Control seadistuse dialoogiaknas määratud seadetele (vt 4 Rakenduse Windows Control seaded, lehekülg 24).

–

Aktiveerige ja hoidke lülitit - suumimisfunktsioon suumib kuni lüliti vabastamiseni / deaktiveerimiseni.

Pilgumeetodi puhul tuleb enne iga ülesande teostamist vaadata uuesti tegumiribale ja valida uus ülesanne.

Kui suumi sügavuseks on määratud madal Windows Control sätetes – suumimist ei toimu. Täpsema teabe jaoks vaadake 4 Rakenduse Windows Control seaded, lehekülg 24.

3.8.1

Pilgu ja lüliti režiimis vaikimisi aktiivne

Pilgu ja lüliti meeodi puhul kasutatakse "vaikigimi aktiivseks" nimetatavat funktsiooni.
Kui ülesanne on "vaikimisi aktiivne", siis ei pea te uuesti tegumiribale vaatama, kui soovite valitud ülesannet korrata. Uuesti tuleb
vaadata alles siis, kui soovite ülesannet vahetada.
Pilgu ja lüliti meetodi kasutamisel on vasakklõpsu / puute ülesanne alati vaikimisi aktiivne. See tähendab, et vasakklõps / puude
on alati aktiveeritud ja, kui te ei ole valinud muud, siis on see lüliti vaiketoiming. Muude ülesannete valimisel on need aktiivsed
ühe korra (üheks valikuks) ja seejärel taastab Windows Control järgmisteks valikuteks automaatselt vasakklõpsu / puute
funktsiooni.
Erand on topeltklõpsuülesanne; selle valimisel pilgu ja lüliti režiimis muutub ka see funktsioon vaikimisi aktiivseks.
See on eriti kasulik juhtudel nagu lüliti abil kiiresti internetis surfamine, kui kasutate vasakklõpsu / puudet korra ja saate seejärel
korduvalt valida muud meelepärast ilma vajaduseta valida vasakklõps / puude korduvalt uuesti.

3.8.2

Ülesande teostamine klaviatuuriklahviga lüliti asemel
F12

Klaviatuuriklahvi F12
valimine aktiveerib ülesannete valiku. Seda saab kasutada täpselt samamoodi kui ühendatud lülitit.
Täpsema teabe lülitite kohta leiate lk 3.8 Valikumeetod – pilk või lüliti, lehekülg 19.

3.9

Pilguklaviatuur

Valides tegumiribalt pilguklaviatuuri nupu kuvatakse ekraanile pilguga juhitav klaviatuur. Pilguklaviatuur asub ekraani avamisel
alati selle allosas. Liigutamiseks võib kasutada klaviatuuri tegumiribal

(klaviatuur üles/alla) nuppu.

Pilguklaviatuuriga koos käivitatakse ka klaviatuuri tegumiriba. Täpsema teabe jaoks vaadake 3.9.1 Klaviatuuri tegumiriba, lehekülg 21.
Pilguklaviatuur koosneb neljast tsükliliselt vahetatavast klaviatuurilehest. Kasutaja saab kerge vaevaga liikuda erinevate klaviatuurilehtede vahel, valides kõigi pilguklaviatuuri lehtede all vasakul ja paremal nurgas paiknevaid järgmise lehe nuppe.

Tobii Dynavox Windows Control Kasutusjuhend v.1.2 - et-EE

3 Tobii Dynavox Windows Control kasutamine

19

Klahv, millele kasutaja klaviatuuril vaatab, tõstetakse esile raamiga klahvi tähemärgi/funktsiooni ümber

.

Neli klaviatuurilehte on:

Joonis 3.4 Vaikimisi esileht

Joonis 3.5 Esimene leht paremal

Joonis 3.6 Teine leht paremal või vasakul

Joonis 3.7 Esimene leht vasakul
Kui soovite muuta klaviatuuri keelt või muid klaviatuuri seadistusi, siis vt 4 Rakenduse Windows Control seaded, lehekülg 24.
Klahvid Shift, Ctrl, Alt, Win ja Alt Gr jäävad valimisel lukku ehk "kleepuvad". See tähendab, et nad jäävad valituks kuni
kasutaja valib klaviatuuril järgmise klahvi. Need jäävad lukku, kui järgmiseks valitakse samuti "kleepuv" klahv.

20
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Rõhumärgiga tähe kirjutamiseks:

3.9.1

1.

Valige rõhumärk

2.

Valige tähemärk

3.

Tähemärk kuvatakse valitud rõhumärgiga.

Klaviatuuri tegumiriba

Sarnaselt Windows Controli tegumiribale paikneb ka klaviatuuri tegumiriba ülaosas jälgimise oleku vaatur. See võimaldab teil
veenduda, et silmajälgija tunneb teie silmad ära ja olete seadme ees õiges asendis.
Klaviatuuri tegumiriba ülesandenupud võivad olla kolmel eri režiimil, nagu kujutatud lk Joonis 3.8 Klaviatuuri tegumiriba režiimid,
lehekülg 21.
Täpsema teabe erinevate režiimide kohta leiate lk 3.3.1 Windows Controli tegumiriba režiimid, lehekülg 12
Track Status

Track Status

Move Keyboard
Up/Down

Move Keyboard
Up/Down

Left Click / Tap

Left Click / Tap

Close Keyboard

Close Keyboard

Normal

Primary Selection

Secondary Selection

Tertiary Selection

Joonis 3.8 Klaviatuuri tegumiriba režiimid
Kolmas valikuviis on klaviatuuri tegumiribal saadaval ainult vasakklõpsu ülesande puhul.

Windows 8.1 ja Windows 10 puhul muutuvad klaviatuuri tegumiriba värvid vastavalt Windowsi seadistustele.

3.9.2

Klaviatuuri tegumiriba ülesandenupud
Ikoon

3.9.3

Toiming/tegevus

Kirjeldus

Liiguta klaviatuuri
üles/alla

Käsklus, mis liigutab klaviatuuri ekraani üla- või alaossa.

Vasakklõps/puude

Käsklus, millega kaasneb ühekordne vasakklõps või, puutetundliku
seadmete puhul, ühekordne sõrmepuude.

Sulge

Käsklus, mis sulgeb klaviatuuri.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks hoidke nuppu all.

Sõnaennustus (Word Prediction)

Rakenduse Windows Control puhul kasutatav sõnaennustussüsteem pärineb SwiftKey'lt ja sarnaneb tavaliselt tahvelarvutitel ja
nutitelefonides kasutatavale. SwiftKey rakendab erinevaid tehisintellekti tehnoloogiaid, et ennustada järgmist kasutaja poolt sisestatavat sõna. SwiftKey õpib kasutaja poolt varem sisestatud tekstist ja esitab selle alusel trükkimise käigus sõnade ennustusi.
Ennustuskeel muutub vastavalt klaviatuuri keeleseadistusele.
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Joonis 3.9 Aktiveeritud sõnaennustusega klaviatuur
Kui sõnaennustus on kasutusel, siis vt 4 Rakenduse Windows Control seaded, lehekülg 24, et lugeda lähemalt sõnaennustuse
aktiveerimise/deaktiveerimise kohta. Klaviatuuri kohal kuvatakse kuus (6) kastikest. Kõige vasakpoolsemas kastis kuvatakse kõige tõenäolisem ennustussõna ning ülejäänud viies (5) kastis on alternatiivsed ennustussõnad. Ennustatava sõna valimiseks tuleb
lihtsalt valida sobiva sõnaga kast. Kui te ei leia otsitavat sõna, siis jätkake trükkimist ja loodetavasti õnnestub ennustada õige sõna tähemärkide lisandudes.
Kui te kasutate sõnaennustust ja soovite sisestada rõhumärgiga sõna, nt café, siis on sageli mugavam lasta sõnaennustusel pakkuda rõhumärgiga sõna. Lihtsalt sisestage "cafe" ja teile pakutakse "café".

Trükkimise ajal tähistatakse viimased 5-10 tähemärki kuvatud/esile tõstetud klahvil sinisega. Täpsema teabe jaoks vaadake 4
Rakenduse Windows Control seaded, lehekülg 24. See funktsioon võimaldab kasutajal kerge vaevaga märgata kirjavigu ja vähendab konkreetse vea otsimiseks kuluvat aega, tõstes seeläbi trükkimiskiirust.

3.10 Windows Control koos regioonipõhiste rakendustega
Windows Controli saab kasutada koos muude silmaga juhitavate rakendustega. Muude rakenduste "pilguga juhitavad" regioonid
on aktiivsed kuni Windows Controli tegumiribal ei ole muud aktiivset ülesannet. Kui te kasutate pilgu ja lüliti režiimis
Windows Control, siis on ülesandenupud alati "vaikimisi aktiivsed". Kui soovite ülesande valiku tühistada, siis vaadake korraks
tagasi tegumiribal valitud ülesandele.

3.11 Eye Detection Indicator
The Eye Detection Indicator,

, on diskreetne indikaator Windowsi süsteemisalves.
, mis näitab, et Windows Control on tuvastanud kasutaja silmad.

Eye Detection Indicatoril võib olla erinevaid olekuid:
●

Silmad tuvastatud (

).

Toimib ka kasutaja asendijuhikuna.

●

22

Silmi ei ole tuvastatud, (

).

3 Tobii Dynavox Windows Control kasutamine

Tobii Dynavox Windows Control Kasutusjuhend v.1.2 - et-EE

●

Silmajälgija ei ole ühendatud või ei ole aktiveeritud (
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4

Rakenduse Windows Control seaded

Ikoonid

Toiming

Kirjeldus

Silmajälgija

Avab Eye Trackeri seaded.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1 Silmajälgija , lehekülg 25.

Üldseaded

Avab üldseaded.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.2 Üldseaded , lehekülg 30.

Abi ja kasutamine

Avab Abi ja kasutamise seaded.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.3 Abi ja kasutamine , lehekülg 31.

Aktiveerimine ja tagasiside

Avab Aktiveerimise ja tagasiside seaded.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.4 Aktiveerimine ja tagasiside , lehekülg 32.

Tegumiriba

Avab tegumiriba sätted.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.5 Tegumiriba , lehekülg 35.

Klaviatuur

Avab klaviatuuri sätted.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.5 Tegumiriba , lehekülg 35.
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4.1

Silmajälgija

4.1.1

Häälestamise vahesakk

Häälestusprofiil (Calibration profile): Siin kuvatakse aktiivse profiili nimi.
Halda profiile (Manage profiles): Valige see nupp olemasoleva profiili muutmiseks. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.1
Profiilide haldamine, lehekülg 25.
Loo uus profiil (Create new profile): Valige see nupp uue profiili loomiseks. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.2 Loo uus
profiil, lehekülg 26.
Häälestuse tulemused: valige see nupp häälestuse tulemuste vaatamiseks. Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.3 Häälestuse
tulemused, lehekülg 26.
Testi häälestust (Test calibration): valige see nupp, et avada häälestuse testimise leht. Täpsema teabe jaoks vaadake
4.1.1.4 Testi häälestust, lehekülg 27.
Häälestuse tüüp (Calibration type): Saadaval on kahte (2) tüüpi häälestamine: täpne (Accurate) ja lihtsustatud (Simple). Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.6 Häälestuse tüüp, lehekülg 27.
Silmade jälgimine: Valige, kuidas seade kasutaja silmi jälgib: mõlemat, vasakut või paremat.

4.1.1.1

Profiilide haldamine

Profiilide haldamise lehel saate olemasolevaid profiile aktiveerida ja kustutada.
Ekraani keskosas alajaotuses Aktiivne profiil näete aktiivse profiili nime.
Kõik saadaolevad nupud loetletakse lehel nuppudena. Kasutage nuppe
4.1.1.1.1

, et kerida saadaolevate profiilide vahel.

Profiili aktiveerimine

1.

Valige aktiveeritava profiili nime kandev nupp.

2.

Valige ekraani parempoolses ülanurgas paiknev nupp Aktiveeri.

3.

Valige Jah valitud profiili aktiveerimiseks või Ei tühistamiseks.

4.

Valige Sulge, et lehelt lahkuda.

4.1.1.1.2

ja

Profiili kustutamine

1.

Valige kustutava profiili nime kandev nupp.

2.

Valige ekraani vasakus ülanurgas paiknev nupp Kustuta.
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3.

Valige Jah valitud profiili kustutamiseks või Ei tühistamiseks.

4.

Valige Sulge, et lehelt lahkuda.

4.1.1.2

Loo uus profiil

1.

Valige kasutatav Häälestuse tüüp.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.6 Häälestuse tüüp, lehekülg 27.

2.

Valige nupp Loo uus profiil.

3.

Jätkamiseks valige Jah ning tühistamiseks Ei.

4.

Sisestage uuele profiilile nimi.
Kasutada tuleb klaviatuuri ja hiirt.
Kasutada võib ainult tähti ja numbreid.

5.

Valige nupp Järgmine.

6.

Paigutage kasutaja nii, et kasutaja silmadele vastavad kaks täppi paiknevad ekraanil kujutatud kasti kestel.
Häälestusprotsess käivitub, kui parem täpp vilgub.

7.

Häälestamise läbiviimiseks järgige ekraanil toodavaid juhiseid.

8.

Kontrollige häälestuse tulemusi.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.3 Häälestuse tulemused, lehekülg 26.

9.

Valige Sulge, et häälestuse tulemused aktsepteerida.

4.1.1.3

Häälestuse tulemused
See toimib üksnes IS-4 silmajälgijatega ehk IS-20 ja IS-3 silmajälgijatega see ei toimi. Rohkem teavet kasutatava silmajälgija platvormi kohta leiab silmajälgija tehnilistest andmetest.

Häälestuse tulemuste lehelt näete iga häälestuspunkti häälestuse tulemust. See kui palju häälestuspunkte lehel kuvatakse, sõltub valitud häälestustüübist ja häälestuse kohandustest.
Häälestuspunktil võib olla kolm (3) erinevat olekut:
●
●
●

suurepärane (roheline)
hea (kollane)
andmed puuduvad (punane)
Täpse häälestustüübi kasutamisel käivitub häälestus automaatselt uuesti, kui silmajälgija ei saa häälestuspunkti
andmeid.
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4.1.1.4

Testi häälestust

Häälestuse testimise lehel saab tehtud seadistusi katsetada, kasutades ekraanil eelmääratletud sihtmärke. See aitab selgust
saada, kas kasutaja peab silmajälgija uuesti häälestama.
1.

Vaadake iga ekraanil kujutatud ringi sees olevat täppi, et näha, kui täpne on silma jälgimine selles piirkonnas.

2.

Lõpetamisel valige Sulge.

4.1.1.5

Uuesti häälestamine

1.

Valige kasutatav Häälestuse tüüp.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.6 Häälestuse tüüp, lehekülg 27.

2.

Valige nupp Häälesta uuesti, et käivitada aktiivse profiili puhul uuesti kalibreerimisprotsess.

3.

Häälestamise läbiviimiseks järgige ekraanil toodavaid juhiseid.

4.

Kontrollige häälestuse tulemusi.
Täpsema teabe jaoks vaadake 4.1.1.3 Häälestuse tulemused, lehekülg 26.

5.

Valige Sulge, et häälestuse tulemused aktsepteerida.

4.1.1.6

Häälestuse tüüp

Saadaval on kahte (2) tüüpi häälestamine: täpne ja lihtsustatud.
4.1.1.6.1

Täpne

Valige kast Täpne, et aktiveerida kõige täpsem häälestusviis.
Kui täpne häälestustüüp on aktiveeritud, siis on häälestamisprotsess seitsme (7) häälestuspunktiga. Täpne häälestus on vaikimisi valitud häälestustüüp.
4.1.1.6.2

Lihtne

Häälestusprotsessi kohandamiseks valige nupp Lihtne.
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Häälestusprotsessi kohandamiseks valige nupu Lihtne kõrval olev nupp Kohanda.

Häälestuspunktid: valige, kui kasutada tuleks 1, 2, 5 või 9 häälestuspunkti.
PCEye Go puhul ei ole saadaval 1-punktiline häälestamine.

Samm-sammuline läbimine Lülitage samm-sammulise läbimise sisse/välja lüliti Sisse, et aktiveerida funktsioon, mille puhul
klaviatuuri S-klahv või ekraaniklõps /-puude liigub häälestamise järgmisele sammule.
Stiimul:
Valige nupp Sirvi, et muuta Stiimul vaikimisi valgest täpist järgmiseks:
●
●
●
●

Üks lisatud stiimulist, pildist või videost
Pilt kasutaja lemmiklelust
Lemmikvideo
Või midagi muud.

Valige nupp Taust, et muuta häälestusprotsessi tausta värvi.
Stiimuli kiirus: valige kolme tasandi seast, kui kiiresti stiimul ekraanil liigub:
●
●
●

aeglane
keskmine
kiire

Stiimuli suurus: valige kolme tasandi seast, kui suurena stiimulit ekraanil kuvatakse:
●
●
●

Väike
Keskmine
Suur

Sulge: Lehelt lahkumiseks valige nupp Sulge.
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4.1.2

Edasijõudnud seadete vahesakk

Pausi rakendamine ekraanilt välja vaatamisel: Valige Sees/väljas märkeruudu sätteks Sees, kui soovite, et ekraanilt eemale vaatamisel ilmuks ekraanile pausinupp, mille abil kasutaja saab mugavalt silmade jälgimist pausida ja uuesti käivitada.
EyeMobile'i klamber: Valige EyeMobile'i klambri Sees/väljas märkeruudu sätteks Sees, kui kasutate EyeMobile'i või EyeMobile Minit. EyeMobile'i klambri seadistus ei vaja muutmist EyeMobile Plusi puhul ja on seetõttu deaktiveeritud.

4.1.2.1

Ekraani häälestamine

Kui kasutate üle ühe (1) ekraani, siis peate täpsustama millise kuvaga on silmajälgija seotud. Süsteem küsib teilt ka millise suurusega ekraani te kasutate.
Toimib ainult laiendatud töölaula ja mitte topelttöölaual.

1.

Kasutage nuppe

või

2.

Joondage ekraanil toodud silmajälgija visualisatsiooni all paiknev vasak ja parem vertikaaljoon kasutatava silmajälgija kohal paiknevate märgistega.
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See määrab Windows Control puhul kasutatava ekraanisuuruse.
3.

4.2
4.2.1

Lõpetamiseks valige Done.

Üldseaded
Üldseadete vahesakk

Windows Controli automaatne käivitamine Windowsiga: Valige Sees/väljas märkeruudu sätteks Sees, kui Windows
Control tuleks käivitada automaatselt koos Windowsiga.
Kontrolleri minimeerimine Windowsi käivitamisel: Valige Sees/väljas märkeruudu sätteks Sees, kui Windows Controli
kontroller tuleks Windowsi käivitamisel minimeerida.

4.2.2

Lisateabe vahesakk

Lisateabe lehelt leiate kõik tarkvara ja silmajälgija riistvara puudutavad andmed. Seda teavet on võimalik kerge vaevaga kopeerida kasutades nuppu Kopeeri teave (Copy info) ja kleepides andmed seejärel e-kirja või muusse tarkvarra.
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4.2.2.1

Litsentsivõti
Litsentsi nupp ei ole pilguga kasutatav. Kui peate litsentsi vahetama, siis paluge kellelgi end aidata.

Litsentsi aktiveerimiseks vt 2.2.1 Litsentsi aktiveerimine, lehekülg 6.
Litsentsi deaktiveerimiseks vt 2.2.2 Litsentsi deaktiveerimine, lehekülg 8.

4.3
4.3.1

Abi ja kasutamine
Abi vahesakk

Valige nupp Go to online help, et avada Tobii Dynavox toodete klienditoe leheküljed internetibrauseris. Klienditoe veebilehelt
leiab kasutaja korduma kippuvad küsimused, klienditoe, koolitused ning Windows Controli ja teisi Tobii Dynavox tooteid puudutavaid videoid ja dokumentatsioon.
Veenduge, et arvuti/seade on internetiga ühendatud.

Kui kasutaja peab veel harjutama, siis valige nupp Start tutorial, et käivitada süsteemi juurde kuuluv juhend. Juhendi saab käivitada nii palju kordi, kui kasutaja soovib.
Kui te vajate kliendituge, siis valige nupp Save information faili, et kopeerida kõik olulised logifailid. Faili saab kerge vaevaga lisada e-kirjale ja saata klienditoe meeskonnale.
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4.3.2

Kasutamise vahesakk

Aidake meil teenuse kvaliteeti tõsta: Kui soovite aidata ettevõttel Tobii Dynavox täiendada oma tarkvara, siis valige Sees/
väljas märkeruudu seadeks Sees.

4.4

Aktiveerimine ja tagasiside

4.4.1

Aktiveerimise vahesakk

4.4.1.1

Pilgu sätted

Aktiveerimise vahesakil saab muuta kõiki seadistusi, mis on seotud kasutaja ja Windows Controli suhtlusega. Siit saab valida,
kas käsklusi antakse pilgu või pilgu ja lülitiga ning määrata, kuidas süsteem käitub.
Aktiveerimisviis (Activation method):
●
●

Pilk (Gaze) - valige Pilk, kui soovite meelepärase ülesandega lõppeva suumimise aktiveerimiseks kasutada oma pilgu
asendit.
Pilk ja lüliti – valige Pilk ja lüliti, kui soovite meelepärase ülesandega lõppeva suumimise aktiveerimiseks kasutada
lülitit.

Nupu rakendumisaeg (millisekundites)

32

4 Rakenduse Windows Control seaded

Tobii Dynavox Windows Control Kasutusjuhend v.1.2 - et-EE

Nupu rakendumisaega saab seadistada 8 erineval tasemel. Seadistuse vaatamiseks vaadake lihtsalt sobivale punktile. Nupu rakendumisaja muutmine määrab, kui kaua kasutaja peab pilku nupul hoidma enne, kui sellega seotud toiming teostatakse. Skaalal
on vasakul lühem rakendumisaeg ja paremal pikem.
Klaviatuuri rakendumisaeg (millisekundites)
Klaviatuuri rakendumisaega saab seadistada 8 erineval tasemel. Seadistuse vaatamiseks vaadake lihtsalt sobivale punktile. Klaviatuuri rakendumisaja muutmine määrab, kui kaua kasutaja peab pilku nupul hoidma enne, kui sellega seotud toiming teostatakse. Skaalal on vasakul lühem rakendumisaeg ja paremal pikem.
Uuesti valimise eel pöörake pilk eemale
●
●

Sees – valige Sees, et aktiveerida Uuesti valimise eel pöörake pilk eemale. Kui Sees, siis peab kasutaja aktiivsest
pilguregioonist esmalt kõrvale vaatama, et sama pilguregioon uuesti aktiveerida.
Väljas – valige, et Vaata eemale enne uuesti valimist deaktiveerida. Kui Väljas, siis aktiveeritakse valitud aktiivset
regiooni uuesti ja uuesti kuni kasutaja pilk püsib regioonil. (vaikimisi)

Luba pilguga juhtimine ainult Tobii Dynavoxi rakendustele
●

●

4.4.1.2

Sees – valige Sees, et aktiveerida pilguga juhtimine ainult Tobii Dynavoxi rakenduste nuppude puhul. Kui
Sees, siis on aktiivne pilguala aktiveeritud, piirkonnaga seotud käsklus teostatakse ja Tobii Dynavox vastust näidatakse
ainult Tobii Dynavox tarkvaras ja rakendustes.
Väljas – valige Väljas, et lubada pilguga juhtimine kõigi rakenduste nuppude puhul. Kui Väljas, siis on aktiivne
pilguala aktiveeritud, piirkonnaga seotud käsklus teostatakse ja Tobii Dynavox vastust näidatakse nii Tobii Dynavox kui
kõigi kolmandate osapoolte tarkvaras ja rakendustes. (vaikimisi)

Pilgu ja lüliti sätted

Klõpsu minimaalne kestus: aeg, mille jooksul peab kasutaja lülitit valiku tegemiseks vajutama.
Aeg kahe klõpsu vahel: n-ö surnud aeg, mille jooksul Windows Control ootab enne, kui lubab uuesti lülitile vajutada.
Uuesti valimise eel pöörake pilk eemale
●
●

Sees – valige Sees, et aktiveerida Uuesti valimise eel pöörake pilk eemale. Kui Sees, siis peab kasutaja aktiivsest
pilguregioonist esmalt kõrvale vaatama, et sama pilguregioon uuesti aktiveerida.
Väljas – valige, et Vaata eemale enne uuesti valimist deaktiveerida. Kui Väljas, siis aktiveeritakse valitud aktiivset
regiooni uuesti ja uuesti kuni kasutaja pilk püsib regioonil. (vaikimisi)

Luba pilguga juhtimine ainult Tobii Dynavoxi rakendustele
●

●

Sees – valige Sees, et aktiveerida pilguga juhtimine ainult Tobii Dynavoxi rakenduste nuppude puhul. Kui
Sees, siis on aktiivne pilguala aktiveeritud, piirkonnaga seotud käsklus teostatakse ja Tobii Dynavox vastust näidatakse
ainult Tobii Dynavox tarkvaras ja rakendustes.
Väljas – valige Väljas, et lubada pilguga juhtimine kõigi rakenduste nuppude puhul. Kui Väljas, siis on aktiivne
pilguala aktiveeritud, piirkonnaga seotud käsklus teostatakse ja Tobii Dynavox vastust näidatakse nii Tobii Dynavox kui
kõigi kolmandate osapoolte tarkvaras ja rakendustes. (vaikimisi)
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4.4.2

Vastuste vahesakk

Vastuse tüüp:
●
●
●

Kell (Clock) - visuaalne vastus on kell, millel loetud aeg saab täis määratud nupu rakendumisajaga. Aja täissaamisel
teostatakse valitud ülesanne.
Täpp (Dot) - ülesande teostamisel on visuaalne vastus pilgu kasutajatele kahanev punkt ning lüliti kasutajatele staatiline
punkt.
Nähtamatu (Invisible) - ülesande teostamisel ei kuvata ekraanil mingit vastust.

Vastuse värv: Valige nupp Muuda, et valida vastustäpi värv. Saadaolevad värvid leiate lk Joonis 4.1 Saadaolevad värvid, lehekülg 34.

Joonis 4.1 Saadaolevad värvid
Vastuse suurus: Valitud tüüpi vastusele saab määrata kolm (3) erinevat väärtust.
●
●
●

34

Väike
Keskmine
Suur
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4.5

Tegumiriba

4.5.1

Tegumiriba vahesakk

4.5.1.1

Ülesanded

Valige nupp Muuda, et saada juurdepääs hüpikaknale, kus saab tegumiribal ülesandeid lisada või eemaldada.

Võimaldab valida, milliseid ülesandeid tegumiribal kasutada. Täpsema teabe ülesannete kohta leiate lk 3.4 Tavaülesanded, lehekülg 13.
Arvestage, et mida rohkem on ülesandeid tegumireal, seda keerulisem on neid väikestel ekraanidel valida.

Ülesande lisamiseks tegumireale valige vastava ülesande märkeruudu Sees/väljas seadistuseks Sees.
Ülesande eemaldamiseks tegumirealt valige vastava ülesande märkeruudu Sees/väljas seadistuseks Väljas.

4.5.1.2

Maksimeeri vasakklõps

Vasaku klõpsu maksimeerimise aktiveerimine suurendab oluliselt vasaku hiireklõpsu aktiivset regiooni tegumireal, muutes vasaku
klõpsu tegemise oluliselt mugavamaks.
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Kasutage funktsiooni Maksimeeri vasakklõps ja tõstke vasakklõpsu ülesanne tegumiribal esile. Kui funktsioon on Väljas, siis
on kõik valitud ülesanded tegumireale võrdselt jaotatud. Kui funktsioon on Sees, siis säilitavad kõik ülesanded peale vasakklõpsu oma algse/väikse suuruse ning vasakklõpsu ülesanne täidab tegumirea ülejäänud ruumi.

4.5.1.3

Tegumiriba suurus

On võimalik valida kolme (3) erineva tegumiriba suuruse vahel:
Väike

Keskmine

Suur

Suurem tegumiriba laiendab ülesannet ümbritsevat aktiivset regiooni, et lihtsustada ülesande valimist kasutaja poolt. Tegelik aktiivne regioon laieneb ekraani piiridest välja ning ülesannete ikoonide keskmed paiknevad alati aktiivse regiooni keskel.

4.5.1.4

Automaatne peitmine

Peidab tegumiriba automaatselt. Saadaval kõigi kleepsülesannete jaoks ja kõigi ülesannete jaoks kleepsu aktiveerimise režiimis.
Valige sisse-väljalülituslahtris Sees, et automaatset peitmist lubada.
Valige sisse-väljalülituslahtris Väljas, et automaatne peitmine keelata.

4.5.2

Valikusakk

4.5.2.1

Primaarne valik

Primaarne valik on alati aktiivne ja seda ei saa desaktiveerida.
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4.5.2.2

Teisene valik

Teisene valik on vaikimisi alati Väljas. Kui säte on Sees, siis on teisene valik saadaval.

4.5.2.3

Kolmas valik

Kolmas valik on vaikimisi alati Väljas. Kui säte on Sees, siis on kolmas valik saadaval. Kolmandas valikus on saadaval kleeps- ja
turvaklõpsülesanded. Täpsema teabe jaoks vaadake 3.5 Kleepsülesanded, lehekülg 15 ja 3.6 Turvaklõps, lehekülg 16.

4.5.3

Suumimise vahesakk

Suumimise sügavus
Suumimise sügavust saab seadistada 8 erineval tasemel. Seadistuse vaatamiseks vaadake lihtsalt sobivale asendile. Sügavuse
muutmine määrab, kui kaugele suum läheb enne ülesande teostamist. Skaala parem pool vastab sügavamale suumile.
Kui sügavusseadistus on null, siis suumimist ei toimu. Siis toimub primaarse valiku korral kohene klõps. Teisese valiku
korral on jätkuvalt tegu suumimisega.
Suumimise kiirus (Zoom speed)
Suumimise kiirust saab seadistada 8 erineval tasemel. Seadistuse vaatamiseks vaadake lihtsalt sobivale asendile. Kiiruse muutmine määrab, kui kiiresti suum liigub enne ülesande teostamist. Skaala parem pool vastab kiiremale suumile.

4.6

Klaviatuur
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Sõnaennustus (Word Prediction)
●
●

Sees – valige Sees, et aktiveerida sõnaennustus pilguklaviatuuri kasutamisel. (vaikimisi)
Väljas – valige Väljas, et desaktiveerida sõnaennustus pilguklaviatuuri kasutamisel.

Helimärguanne (Sound Feedback)
●
●

Sees – valige Sees, et aktiveerida helimärguanne pilguklaviatuuri klahvide kasutamisel.
Väljas – valige Väljas, et desaktiveerida helimärguanne pilguklaviatuuri klahvide kasutamisel.

Suurus (Size)
●
●

Väike (Small) - valige, et kasutada väiksema suurusega pilguklaviatuuri, mis katab alla poole ekraanist (vt Joonis 4.2
Väike klaviatuur (vaikimisi), lehekülg 38).
Suur (Large) - valige, et kasutada suuremat pilguklaviatuuri, mis katab poole ekraanist (vt Joonis 4.3 Suur klaviatuur, lehekülg 38).

Joonis 4.2 Väike klaviatuur (vaikimisi)

Joonis 4.3 Suur klaviatuur
Keel
Kujutatud on valitud keeleseadistusega klaviatuur. Valige nupp Change, et muuta klaviatuuri keeleseadistust. Saadaval on mitme erineva keeleseadistuga klaviatuure.
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5
5.1

Virtual Remote
Virtual Remote ülevaade

Joonis 5.1 Ülevaade Virtual Remote tarkvarast
Virtual Remote on jagatud kaheks osaks:
●
●

5.1.1

Virtual Remote menüü, täpsem info lk 5.1.1 Virtual Remote menüü, lehekülg 39.
Aktiivne pult, täpsem info lk 5.1.2 Aktiivne pult, lehekülg 40.

Virtual Remote menüü

Joonis 5.2 Virtual Remote menüü
Menüüs Virtual Remote on ikoonid:
Ülesande nupp

Toiming

Kirjeldus

Lisa pult

Valige see toiming uue puldi lisamiseks. Vt 5.2.4 Lisa pult , lehekülg
42.

Teave

Valige see toiming teabelehe avamiseks. Vt 5.2.6 Teave , lehekülg
58.

Vasak

Valige see toiming, et aktiveerida aktiivsest puldist vasakpoolne pult.

Parem

Valige see toiming, et aktiveerida aktiivsest puldist parempoolne pult.

Redigeerimisrežiim

Valige see toiming, et lülituda aktiivse puldi puhul redigeerimisrežiimile
(vt 5.2.5 Redigeerimisrežiim , lehekülg 49).

Sulge/minimeeri

Valige see toiming Virtual Remote'i rakenduse minimeerimiseks.
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5.1.2

Aktiivne pult

Aktiivne pult on see, mis paikneb menüüs Virtual Remote keskel. Vt Joonis 5.3 Aktiivne pult.

Joonis 5.3 Aktiivne pult
Kõik ekraanil nähtaval olevad nupud kuuluvad aktiivsele puldile.

Lisaks näete mõlemal pool aktiivset pulti veel kuni kahe (2) saadaoleva puldi nimesid. Kuni te ei ole täiendavat pulti aktiveerinud,
siis kuvatakse ainult selle nime, mitte nuppe.

5.1.3

Nupud

Joonis 5.4 Nupud
Kõik ekraanil nähtaval olevad nupud kuuluvad aktiivsele puldile. Kaugjuhtimispuldil on kahte (2) tüüpi nuppe.
●

Aktiivne nupp

●

Mitteaktiivsed nupud
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Nuppude arv ja nuppude funktsioonid erinevad sõltuvalt kasutaja poolt juhitava süsteemi tüübist.

Joonis 5.5 Aktiivsed nupud

Joonis 5.6 Mitteaktiivsed nupud

5.2

Tobii Dynavox Virtual Remote kasutamine

Tobii Dynavox Virtual Remote võimaldab kasutajal seadme kaudu juhtida telerit, DVD- või plaadimängijat.
Kõik Virtual Remote funktsioonid on puutetundlikud ja hiirega juhitavad, mis võimaldab hooldajal või abilisel vajadusel
kasutajat aidata.
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5.2.1

Esmakordsel käivitamisel

Lühike sissejuhatus tutvustab kasutajale Virtual Remote tarkvara ülesehitust. Lihtsalt järgige ekraanil toodavaid juhiseid.

Joonis 5.7 Virtual Remote sissejuhatusaken.

5.2.2

Aktiivse puldi muutmine

Aktiivse puldi muutmiseks:
●

Valige aktiivsest puldist vasakul või paremal paiknev nimi.

●

või kasutage nuppe

ja

, et sirvida saadaolevaid pulte.

Aktiivne pult on alati see, mis paikneb menüüs Virtual Remote keskel.

5.2.3

Puldi nuppude kasutamine

Valige nupp, mida soovite kasutada signaali saatmiseks seadmele. Helinupud on üldjuhul häälestatud saatma järjepidevat signaali kuni nupp on valitud. Täpsema teabe leiate lk 5.2.5.3.1 Signaali pikkus, lehekülg 53.
Kui soovite sisestada arvu, mis on suurem kui 9 (mitmekohaline), siis järgige alltoodud protseduuri.
Üheksast suuremate arvude kasutamine
1.

Valige kõik edastatavad arvud saatmise järjekorras.
Kõik valitud numbrid on nähtaval puldi numbrite sektsiooni all paiknevas valges kastis.

2.

Valige nupp Saada, et saata seadmele signaale või Puhasta, et kustutada kõik valitud numbrid.

5.2.4

Lisa pult

Uue puldi lisamiseks on kaks (2) võimalust.

5.2.4.1

Lisa eelprogrammeeritud pult

Uue eelprogrammeeritud puldi lisamiseks toimige järgmiselt:
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Eelprogrammeeritud puldi lisamine
1.

Valige menüüst

2.

Valige eelprogrammeeritud nupp

3.

Valige eelprogrammeeritud puldi tüüp.
●
●
●

4.

.

TV
DVD/BLURAY
AUDIO

Valige nimekirjast kaubamärk
Kui te ei leia kaubamärki, siis valige Other (täpsem teave 5.2.4.1.1 Muud puldid, lehekülg 45)

Tobii Dynavox Windows Control Kasutusjuhend v.1.2 - et-EE

5 Virtual Remote

43

5.

Kaubamärgi valimisel kuvatakse hüpikaken saadaolevate eelprogrammeeritud pultide arvu puudutava teabega.

Valige nupp OK.
6.

Valige pult.

7.

Sobiva puldi tuvastamiseks katsetage valitud puldil erinevaid signaale.

8.

Korrake samme 6 ja 7 kuni olete leidnud sobivaima puldi.

Kasutage nuppe
9.

ja

, et sirvida saadaolevaid pulte.

Valige sobivaim pult.

10. Valige nupp Kasuta.
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11. Valitud pult kopeeritakse saadaolevatele pultidele.

Lõpetamiseks valige nupp Go to Remote.
5.2.4.1.1

Muud puldid

Täiendavate pultide lisamiseks toimige järgmiselt:
Täiendavate puldi lisamine
1.

Järgige samme 1 kuni 3: Eelprogrammeeritud puldi lisamine, lehekülg 43.

2.

Valige nupp Täiendavad.

3.

Sisestage tekstikasti kaubamärk.

Otsingutulemuste piiramiseks sisestage veel tähemärke.
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4.

Valige kaubamärk.

5.

Kaubamärgi valimisel kuvatakse hüpikaken saadaolevate eelprogrammeeritud pultide arvu puudutava teabega.

Valige nupp OK.
6.

Valige pult.

7.

Sobiva puldi tuvastamiseks katsetage valitud puldil erinevaid signaale.

8.

Korrake samme 6 ja 7 kuni olete leidnud parima võimaliku puldi.

Kasutage nuppe
9.

46
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Valige sobivaim pult.
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10. Valige nupp Kasuta.

11. Valitud pult kopeeritakse saadaolevatele pultidele.

Lõpetamiseks valige nupp Liigu puldile.

5.2.4.2

Lisa programmeerimata pult

Uue programmeerimata puldi lisamiseks toimige järgmiselt:
Programmeerimata puldi lisamine
.

1.

Valige menüüst

2.

Valige programmeerimata nupp

3.

Valige programmeerimata pult
●
●

TV
AUDIO
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●
●
●

4.

KAABEL-TV
DVD või BLURAY
TÜHI MALL

Valige programmeeritav nupp.

Saadaolevad ikoonid erinevad sõltuvalt sammus 3 valitud kaugjuhtimisseadme tüübist.

5.

Valige programmeeritav nupp.

6.

Suunake pult Tobii Dynavox IR-vastuvõtjale ja vajutage puldil meelepärast nuppu, mille soovite Virtual Remote'ile ära
õpetada.
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7.

Kui signaal on Virtual Remote'is salvestatud, siis kuvatakse hüpikaken teatega Valmis.

Hüpikaken suletakse automaatselt mõne sekundi möödudes.

8.

Korrake samme 5–7, kuni olete programmeerinud kõik puldi vajalikud nupud.
Kaugjuhtimispuldi nuppude muutmiseks või kustutamiseks peate programmeerimise lõpetama ja liikuma redigeerimisrežiimi. Täpsema teabe redigeerimisrežiimi kohta leiate lk 5.2.5 Redigeerimisrežiim , lehekülg 49.

9.

5.2.5

Lõpetamiseks valige Done.

Redigeerimisrežiim

Redigeerimisrežiimil olles saate muuta olemasolevaid pulte. Veenduge, et pult, mida soovite muuta on aktiivne pult. Redigeerimisrežiimile lülitumiseks toimige järgmiselt:
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Redigeerimisrežiimile lülitumine
1.

Valige nupp

2.

Valige, millist puldi osa te soovite muuta. Teha saab järgmisi muudatusi:
●
●
●
●
●

5.2.5.1

(redigeerimisrežiim).

muuta puldi nime (vt 5.2.5.1 Puldi nime muutmine, lehekülg 50);
puldi kustutada (vt 5.2.5.2 Puldi kustutamine, lehekülg 51);
muuta olemasolevat aktiivset nuppu (vt 5.2.5.3 Olemasoleva aktiivse nupu muutmine);
muuta olemasolevat programmeerimata nuppu (vt 5.2.5.4 Olemasoleva programmeerimata nupu muutmine, lehekülg 55);
lisada tühjale väljale uue nupu (vt 5.2.5.5 Lisage tühjale väljale uus nupp, lehekülg 57).

Puldi nime muutmine

Puldi nime muutmiseks toimige järgmiselt:
Puldi nime muutmine
1.

Valige nupp

2.

Valige puldi nime ümbritsev kast nimega "Valige muutmiseks".
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3.

Valige nupp Nimeta ümber.

4.

Sisestage uus silt.
Veenduge, et kasutate lühikest nime.

5.

Ümbernimetamise lõpetamiseks klaviatuuril valige klahv Enter.

6.

Redigeerimisrežiimist väljumiseks valige ikoon

5.2.5.2

.

Puldi kustutamine

Pultide kustutamiseks toimige järgmiselt:
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Puldi kustutamine
1.

Valige nupp

2.

Valige puldi nime ümbritsev kast nimega "Valige muutmiseks".

3.

Valige nupp Kustuta.

4.

Valige:
●
●

5.

5.2.5.3

(redigeerimisrežiim).

Jah, et kustutada
Ei, et kustutamine tühistada.

Redigeerimisrežiimist väljumiseks valige ikoon

.

Olemasoleva aktiivse nupu muutmine

Olemasoleva aktiivse nupu muutmiseks toimige järgmiselt:
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Olemasoleva aktiivse nupu muutmine
1.

Valige nupp

2.

Valige kaugjuhtimispuldi nuppe ümbritsevast kastist "Vali muudetav nupp" mõni musta taustaga ja ikooni või tekstiga
nupp, näiteks

3.

.

Valige üks järgmistest toimingutest:
●
●
●
●
●

4.

(redigeerimisrežiim).

Signaali pikkus, vt 5.2.5.3.1 Signaali pikkus.
Uus signaal, vt 5.2.5.3.2 Uus signaal, lehekülg 54
Muuda tekst, vt 5.2.5.3.3 Muuda teksti, lehekülg 54
Muuda ikoon, vt 5.2.5.3.4 Muuda ikooni, lehekülg 55
Vabasta nupp kustutab kogu selle nupuga seotud teabe.

Redigeerimisrežiimist väljumiseks valige ikoon

5.2.5.3.1

.

Signaali pikkus

Et vastuvõttev seade mõistaks Virtual Remote poolt saadetud signaali, siis võib juhtuda, et peate signaali pikkust muutma. Signaali pikkust tuleb seadistada ka juhul, kui soovite, et nupp edastaks signaali nii kaua, kui hoiate seda valituna.
Valige üks (1) järgmistest võimalustest:
●
●
●
●

Tavaline – saadab infrapunasignaali välja lühikese sööstuna.
Pikk – saadab infrapunasignaali välja ühe (1) sekundi vältel.
Eriti pikk – saadab infrapunasignaali välja kahe (2) sekundi vältel.
Järjepidev – saadab järjepidevat signaali kuni nupp on valitud.
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See on näiteks helinupu tavapärane seadistus

5.2.5.3.2

Uus signaal

Nupule uue signaali programmeerimiseks toimige järgmiselt:
Uue signaali lisamine
1.

Suunake pult Tobii Dynavox IR-vastuvõtjale ja vajutage puldil meelepärast nuppu, mille soovite Virtual Remote'ile ära
õpetada.

2.

Kui signaal on Virtual Remote'is salvestatud, siis kuvatakse hüpikaken teatega Valmis.

Hüpikaken suletakse automaatselt mõne sekundi möödudes.

5.2.5.3.3

Muuda teksti

Teksti muutmiseks toimige järgmiselt:
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Teksti muutmine
1.

Sisestage tekst, mida peaks nupul kujutama.

2.

Valige klaviatuuril klahv Enter, et sisestatud tekst kinnitada.

5.2.5.3.4

Muuda ikooni

Ikooni muutmiseks toimige järgmiselt:
1.

Valige saadaolev ikoon.

2.

Ikooni kinnitamiseks valige nupp Salvesta.

5.2.5.4

Olemasoleva programmeerimata nupu muutmine

Olemasoleva programmeerimata nupu muutmiseks toimige järgmiselt:
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Olemasoleva programmeerimata nupu muutmine
1.

Valige nupp

2.

Valige kaugjuhtimispuldi nuppe ümbritsevast kastist "Vali muudetav nupp" mõni halli tausta ning ikooni või tekstiga nupp,
näiteks

3.

.

Valige üks järgmistest toimingutest:
●
●
●
●

4.

(redigeerimisrežiim).

Programmeeri, vt 5.2.5.4.1 Programmeerimine, lehekülg 56
Muuda tekst, vt 5.2.5.3.3 Muuda teksti, lehekülg 54
Muuda ikoon, vt 5.2.5.3.4 Muuda ikooni, lehekülg 55
Vabasta nupp kustutab kogu selle nupuga seotud teabe.

Redigeerimisrežiimist väljumiseks valige ikoon

5.2.5.4.1

.

Programmeerimine

Nupule signaali programmeerimiseks toimige järgmiselt:
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Programmeerimine
1.

Suunake pult Tobii Dynavox IR-vastuvõtjale ja vajutage puldil meelepärast nuppu, mille soovite Virtual Remote'ile ära
õpetada.

2.

Kui signaal on Virtual Remote'is salvestatud, siis kuvatakse hüpikaken teatega Valmis.

Hüpikaken suletakse automaatselt mõne sekundi möödudes.

5.2.5.5

Lisage tühjale väljale uus nupp

Uue nupu lisamiseks tühjale väljale toimige järgmiselt:
Tühjale väljale uue nupu lisamine
1.

Valige nupp

(redigeerimisrežiim).
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2.

Valige kaugjuhtimispuldi nuppe ümbritsevast kastist "Vali muudetav nupp" mõni halli taustaga tühi nupp, näiteks

3.

Valige üks järgmistest toimingutest:
●
●

4.

5.2.6

.

Muuda tekst, vt 5.2.5.3.3 Muuda teksti, lehekülg 54
Muuda ikoon, vt 5.2.5.3.4 Muuda ikooni, lehekülg 55

Redigeerimisrežiimist väljumiseks valige ikoon

.

Teave

Teabe lehelt leiate kõik nii riistvara kui erinevate tarkvarakomponentide versioone puudutava informatsiooni.

Aidake meil teenuse kvaliteeti tõsta: Kui soovite aidata ettevõttel Tobii Dynavox täiendada oma tarkvara, siis valige Sees/
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väljas märkeruudu seadeks Sees. Valige nupp Täpsem teave, et avada lehekülg, mis sisaldab üksikasjalikumat informatsiooni.
Täpsema teabe leiate lk Joonis 5.8 Andmete kogumine, lehekülg 59.

Joonis 5.8 Andmete kogumine
Juhendad: Virtual Remote juhendi saate käivitada ka valides nupu Käivita.
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Teie Tobii Dynavoxi seadme tugi
Saage abi veebi teel
Tutvuge oma Tobii Dynavoxi seadme tootepõhise klienditoe leheküljega. See sisaldab ajakohast teavet probleemide kohta ning tootega seotud nõuandeid ja nippe.Meie klienditoe lehed leiate aadressidelt: www.TobiiDynavox.com/support-training

Võtke ühendust kohaliku müügiesindaja või edasimüüjaga
Kui teil tekib toote kasutamisel küsimusi või probleeme, siis võtke abi saamiseks ühendust Tobii Dynavoxi müügiesindaja või volitatud edasimüüjaga. Nad on tuttavad teie personaalse seadistusega ja saavad teile pakkuda nõu ja tootega seotud koolitusi. Kontaktandmed leiate aadressilt www.TobiiDynavox.com/contact

