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1.1

Névjegy Tobii Dynavox Windows Control
Rendeltetésszerű használat

Vezérelje számítógépét kizárólag szemeivel, illetve szeme és kapcsoló segítségével. Emulálhat bármely típusú egérmozgást,
pásztázási tevékenységet és akár szöveget is begépelhet díjnyertes szoftverünkkel. Intelligens billentyűparancsokat adtunk hozzá, hogy még könnyebben használhassa a Windows minden részét!

1.2

Rendszerkövetelmények

Komponens

Követelmények

Számítógép és processzor

2.0 gigahertz (GHz) vagy gyorsabb, Dual-Core processzor
(ajánlott minimális konfiguráció).

Memória (RAM)

4 gigabyte (GB) RAM (ajánlott minimális értél).

Merevlemez

450 megabájt (MB), rendelkezésre álló,

USB

USB 2.0

Operációs rendszer

Az alábbiak 4 bites verziói:
●
●
●

Windows 7
Windows 8,1
Windows 10

.NET verzió

4.5

Szemkövető

A Tobii Dynavox vagy Tobii Tech bármely szemkövetője,
amely támogatja a Tobii szemkövető alapszoftvert.

További követelmények és szempontok

A licenc aktiválásához internetkapcsolat szükséges.

Tobii szemkövető alapszoftver

2.8 vagy frissebb verzió,

Infravörös távirányító

Bármely készülék, amely fel van szerelve HBR IR csippel, például: Tobii Dynavox EyeR, Indi, I–Series I-110 vagy EyeMobile Plus.
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2
2.1

Telepítés, indítás és a licenc kezelése
Telepítés Tobii Dynavox Windows Control
Ha már telepítve van, akkor a Tobii Gaze Interaction szoftvert telepítés előtt el kell távolítani Windows Control.

Windows Control Innen tölthető le www.TobiiDynavox.com.
A telepítő varázsló a következő alkalmazásokat telepíti:
●
●

Tobii Dynavox Windows Control
Tobii Dynavox Virtual Remote

A Windows Control telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2.2
2.2.1

A licenc kezelése
A licenc aktiválása
A Windows Control egyszerre három (3) számítógépen/eszközön futtatható ugyanazzal a licenccel. Ahhoz, hogy a
Windows Control több mint három (3) számítógépen/eszközön legyen használható, a Windows Control szoftvert először inaktiválni kell a többi számítógép/eszköz egyikén (1).

Amikor a Windows Control szoftvert megvásárolja, kap egy Licence Activation Key kulcsot a szoftverhez a megrendelést visszaigazoló e-mail révén.
Amikor a Windows Control első alkalommal fut a License Manager elindul.

A Licenc párbeszédpanelben az éppen kezelt licenc tényleges szoftverikonja jelenik meg.

A License Activation Key a Rendelés visszaigazolása e-mailben található.

2.2.1.1

Online aktiválás

Internetkapcsolattal rendelkező számítógép/eszköz számára.

6

1.

Győződjön meg, hogy a számítógépnek/eszköznek van internetkapcsolata.

2.

Gépelje be a License activation key.

2 Telepítés, indítás és a licenc kezelése
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3.

Válassza az Aktiválás gombot.

A Licenc párbeszédpanelben az éppen kezelt licenc tényleges szoftverikonja jelenik meg.

4.

Válassza a Bezárás gombot.

2.2.1.2

Offline aktiválás

Internetkapcsolattal nem rendelkező számítógép/eszköz számára.
1.

Gépelje be a License activation key.

2.

Válassza az Aktiválás gombot.

3.

Válassza az

4.

Válassza az

5.

(információk) ikont.

(Offline aktiválás) gombot.

Tegye az alábbiak egyikét:
●

Internetkapcsolattal rendelkező eszközön, kattintson rá: https://www.tobiidynavox.com/activation-key/ és kövesse
az online utasításokat.

Tobii Dynavox Windows Control Felhasználói kézikönyv v.1.2 - hu-HU
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●

Vegye fel a kapcsolatot a Tobii Dynavox ügyfélszolgálatával vagy a helyi viszonteladójával.

Szüksége lesz az ebben a párbeszédablakban látható számítógép nevére:

6.

Gépelje be a fenti lehetőség egyike szerint megadott aktiválási kódot .

7.

Válassza az Aktiválás gombot.

8.

Válassza a Bezárás gombot.

2.2.2

A licenc inaktiválása

A Windows Control inaktiválásához ezekkel a lépésekkel folytassa.

8

1.

Győződjön meg, hogy a számítógépnek/eszköznek van internetkapcsolata.

2.

Indítsa a Windows Control szoftvert.

3.

Válassza a

(BEÁLLÍTÁSOK) gombot.

4.

Válassza az

5.

Válassza a Névjegy fület.

6.

Válassza a Licenc kód gombot.

(Általános beállítások) gombot.

2 Telepítés, indítás és a licenc kezelése
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7.

Válassza az Inaktiválás gombot.

A Licenc párbeszédpanelben az éppen kezelt licenc tényleges szoftverikonja jelenik meg.

8.

Az alábbiak közül választhat:
●
●

2.3

Igen — a licenc inaktiválásához ezen az eszközön.
Nem — a visszavonáshoz.

Első indítás

A Windows Control első indításakor a felhasználó egy konfigurálási útmutató segítségével megadhatja a Windows Control indítási beállításait. Az útmutató lépései:Az útmutató lépései:
●
●
●

A képernyő konfigurálása. További információk tekintetében, lásd 4.1.2.1 Kijelző konfigurálása, oldal 29.
Új profil létrehozása. További információk tekintetében, lásd 4.1.1.2 Új profil létrehozása.
Próbakalibrálás, további információk tekintetében, lásd 4.1.1.4 Próbakalibrálás

Tobii Dynavox Windows Control Felhasználói kézikönyv v.1.2 - hu-HU
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3

A Tobii Dynavox Windows Control
használata

Tobii Dynavox Windows Control lehetővé teszi a felhasználó számára a standard Windows asztali operációs rendszer vezérlését
kétlépéses kiválasztási módszer segítségével, mely a nemkívánatos kattintások kockázatát csökkenti. Ugyanakkor megelőzi,
hogy az egérmutatót tekintetével kövesse, ahelyett, hogy vezérelje (a nem rendelkezik lebegő egérkurzorral Windows Control).
1.

Az első lépésben válassza ki az óhajtott Feladat opciót a kitűzött Feladatsávban úgy, hogy rátekint.

2.

A második lépésben tekintsen a képernyő óhajtott részére (vagy ikonra a képernyőn), ahol a Feladatot végre óhajtja hajtani. Az automatikus nagyítás funkció aktiválódik és befejeződik az ikon kiválasztása, illetve a feladat végrehajtása.
A Windows Control összes funkciója érintéssel és egérrel is aktiválható, ami megkönnyíti, hogy a gondozó vagy az
asszisztens szükség esetén segítsen a felhasználónak. A Gondozó vagy az Asszisztens Funkciót / Feladatot választhat
ki, vagy módosíthatja a beállításokat, hogy a felhasználónak könnyebb dolga legyen.

3.1

A Windows Control vezérlő

Ábra 3.1 A Windows Control vezérlő
Gomb

Művelet

Leírás

SZÜNETELÉS (F4)

Művelet, mely szünetelteti a Windows Control vezérlőt.
A Szünetelés funkció aktiválása révén átválthatja a gombot
arra, hogy ehelyett az Indítás gombot mutassa.
Az F4 billentyűt a billentyűzeten a feladat aktiválására
használhatja.

INDÍTÁS (F4)

Művelet, mely indítja a Windows Control vezérlőt.
Az Indítás funkció aktiválása révén átválthatja a gombot arra, hogy ehelyett a Szünetelés gombot mutassa.
Az F4 billentyűt a billentyűzeten a feladat aktiválására
használhatja.

KÖVETÉSI ÁLLAPOT

Művelet, mely a Követési Állapot ablakot jeleníti meg. Használja ezt
annak ellenőrzéséhez, hogy a felhasználó helyes pozícióban ül a képernyő előtt.
További információk tekintetében, lásd 3.2 Követési Állapot, oldal 11

VEZÉRLŐ MINIMALIZÁLÁSA
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Művelet, mely minimalizálja a vezérlő ablakot.
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Gomb

Művelet

Leírás

BEÁLLÍTÁSOK

Művelet, mely nyitja a Windows Control Beállítások menüjét.
További információk tekintetében, lásd 4 Windows Control Beállítások, oldal 24.

Bezárás

3.2

Művelet, mely bezárja a Windows Control vezérlőt.

Követési Állapot

A Követési Állapot funkciót használja annak ellenőrzéséhez, hogy a felhasználó helyes pozícióban ül a szemkövető előtt.
●
●

A két (2) fehér pont — A felhasználó szeme és hogyan helyezkednek el a képernyőhöz képest. Optimális elhelyezkedéshez a fehér pontoknak a fekete terület közepén kell lenniük.
A színes teljes sáv bal oldalon fehér nyíllal — Milyen távol vagy közel helyezkedik el a felhasználó a képernyőhöz lépest.
–

Ha a fehér nyíl a sáv zöld részének közepén található, akkor a felhasználó optimális távolságra van a képernyőhöz
képest.

–

Ha a nyíl a sáv alsó részénél található — hozza a felhasználót közelebb.

–

Ha a nyíl a sáv felső részénél található — vigye a felhasználót a sávtól távolabb.

1.

Nyissa meg a Windows Control vezérlőt.

2.

Válassza a

3.

Pozicionálja a felhasználót.

4.

Válassza a Bezárás gombot, amint végez.

(Követési Állapot) gombot.

Ez a gomb szemzóna alapú, tehát csak rá kell tekintenie a gombra ennek aktiválásához.

Tobii Dynavox Windows Control Felhasználói kézikönyv v.1.2 - hu-HU
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3.3

A Windows Control Feladatsáv

A Windows Control Feladatsáv felső részén Követési Állapot nézet van. Lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a szemkövető
felismeri-e szemét és azok jól helyezkednek-e el a készülék előtt.
A Feladat gombok a Windows Control Feladatsávban három különböző módban lehetnek, lásd Ábra 3.2 A Windows Control
Feladatsáv módjai, oldal 13.
F2

A Feladatsáv az F2 billentyűvel
billentyűzeten).

3.3.1

jeleníthető meg/rejthető el normál billentyűzeten (nem a Windows Control

A Windows Control Feladatsáv módjai
A három különböző mód a Szokásos Feladatok, lásd 3.4 Szokásos Feladatok, és a a Rögzített Feladatok, lásd 3.5
Rögzített Feladatok esetében egyaránt érvényes.
A Biztonságos Kattintás Feladatok gombnak nincs Másodlagos kiválasztás módja.

●
●

●

Normál (Nincs kijelölve) - - Nincs Feladat Gomb a Windows Control számára van kiválasztva.
Elsődleges kiválasztás (fehér) - A jelölt Feladat gomb ki van választva és a Feladat végrehajtása automatikusan megy
végbe az automatikus nagyítás után amikor a felhasználó az óhajtott pozícióban tekint a képernyőn vagy ikonon rá. Ha a
kiválasztási módszer Kapcsoló lehetőségre van állítva a Windows Control Beállítások párbeszédpanelben, a kiválasztott
Feladat gomb még mindig aktív marad a Feladat végrehajtása után..
Másodlagos kiválasztás (kék / fehér) - azonos, mint az Elsődleges kiválasztás de nagyobb pontossággal.. Másodlagos kiválasztás azt jelenti, hogy a nagyítás mélyebbre ható a Feladat végső kivitelezése előtt, s így a képernyő
óhajtott része nagyobb és könnyebb kiválasztani benne. Aktiválja ezt a módot úgy, hogy tartsa tekintetét a Feladat gombon mindaddig, míg a szín az alábbi kép szerint át nem vált.
A Parancsikon és Beállítások feladatokra nem érvényes.

●

Harmadlagos kiválasztás (előugró menü) — Bizonyos feladatokhoz a Feladatsávban előugró menü tartozik a megfelelő Rögzített Feladatok gombhoz, lásd 3.5 Rögzített Feladatok, oldal 15 és Biztonságos Kattintás Feladatok 3.6 Biztonságos Kattintás, oldal 16. Lépjen be a Rögzített vagy Biztonságos Kattintás feladat menübe, a Feladatgombon tartva
a tekintetét mindaddig, míg az előugró menü a Ábra 3.2 A Windows Control Feladatsáv módjai, oldal 13 szerint át nem
vált, és válassza ki a Rögzített vagy Biztonságos Kattintás feladatot, hogy a Feladatsávban a Szokásos feladatot Rögzített
vagy Biztonságos Kattintás feladatra cserélje. A Rögzített vagy Biztonságos Kattintás feladat a Feladatsávon marad, és a
Szokásos feladat a Harmadlagos kiválasztáson található meg.
Ismételje meg az eljárást, hogy a Feladatsávon a Rögzített vagy Biztonságos Kattintás feladatot Szokásos feladatra
cserélje.
A Parancsikon és Beállítások feladatokra nem érvényes.

A felhasználó által használandó módok beállításához kattintson rá: 4.5.2 A Kiválasztás Fül, oldal 36. Alapértelmezettként csak az
Elsődleges mód engedélyezett.

12

3 A Tobii Dynavox Windows Control használata

Tobii Dynavox Windows Control Felhasználói kézikönyv v.1.2 - hu-HU

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

Ábra 3.2 A Windows Control Feladatsáv módjai

3.4
Ikon

Szokásos Feladatok
Feladat/Művelet

Leírás

Kurzor Mozgatása

Feladat, mely lehetővé teszi a kurzor mozgatását tekintetével.
Végrehajtásakor nagyítási műveletet hajt végre.

Fogd és vidd tekintettel

Feladat, mely két "kattintást” végez, melyekből az első a fogd és vidd
művelet kiindulási pontját jelenti, a második pedig az ejtési pozíciót
(tárgya, illetve kiválasztott területek mozgatásához).
●
●
●
●
●

Válassza ki a Feladatot.
Tekintsen arra a tárgyra, amelyet mozgatni kíván, vagy a kiválasztott terület kezdeti pontjára.
Hajtsa végre a Windows Control második "kattintást" Tekintet
vagy Kapcsoló révén.
Keresse azonnal tekintetével a tárgyat vagy a kiválasztott terület
végpontját az ejtési helyen.
Hajtsa végre a második "kattintást" Tekintet vagy Kapcsoló
révén.

Végrehajtásakor nagyítási műveletet hajt végre.
Görgetés tekintettel

Feladat, mely görgethető ablakban végrehajtva a görgetést az oldalon
ellenőrzött módon teszi lehetővé.
●
●
●
●
●
●
●
●

Válassza ki a Feladatot.
Tekintsen bármely görgethető felületre és tartsa rajta tekintetét,
és megjelenik a Görgetés Tekintettel ikon ott, ahová tekintett.
Nézzen az ikon fölé a felfelé görgetéshez.
Nézzen az ikon alá a lefelé görgetéshez.
Tekintsen balra az ikontól a balra görgetéshez.
Tekintsen jobbra az ikontól a jobbra görgetéshez.
Görgetés közben, tekintsen vissza az ikonra (a képernyőn, ne a
Feladatsáv ikonra), a fel / le, illetve a bal / jobb váltakoztatásához.
Tekintsen vissza a Windows Control Feladatsávra (vagy a képernyőn kívülre) a görgetés befejezéséhez.
Használja a Görgetés Tekintettel Feladatot a függőleges és
vízszintes görgetéshez a Modern UI alkalmazások esetén
és a Modern UI Windows Indítás Képernyő esetén.
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Ikon

Feladat/Művelet

Leírás

Bal kattintás / koppintás

Feladat, mely egyetlen bal kattintást, vagy érintés alapú eszközök esetén, egyetlen ujjbegy koppintást hajt végre. Kapcsoló módban a Bal
kattintás / Koppintás Alapértelmezett és Rögzített" (lásd 3.8.1 Aktív
alapértelmezetten Tekintet és Kapcsoló módszerrel, oldal 19).
Végrehajtásakor nagyítási műveletet hajt végre.

Parancsikonok

3 oszlop
●
●

3 oszlop előre meghatározott parancsikon.
Enyhén különbözik a Windows 7, 8.1 és 10 esetén létezőktől.

További információk tekintetében, lásd 3.7 Parancsikonok, oldal 17.
Jobb kattintás

Feladat, mely egyetlen jobb kattintást hajt végre.
Végrehajtásakor nagyítási műveletet hajt végre.

Dupla kattintás

Feladat, mely dupla bal kattintást hajt végre. Ha az aktiválási módszer
beállítása Kapcsoló, akkor a Dupla Kattintás a "Rögzített Feladat"
(lásd 3.8.1 Aktív alapértelmezetten Tekintet és Kapcsoló módszerrel,
oldal 19).
Végrehajtásakor nagyítási műveletet hajt végre.

Tekintet billentyűzet

Feladat, a képernyőn Tekintettel aktivált billentyűzetet nyit meg Tekintettel történő begépeléshez.
További információk tekintetében, lásd 3.9 Tekintet billentyűzet, oldal
20.

Beállítások

Feladat mely nyitja a Windows Control Beállítások menüjét.
További információk tekintetében, lásd 4 Windows Control Beállítások, oldal 24.

3.4.1

A Szokásos Feladat Megnyilvánulás a különböző módokban

Feladat

Elsődleges

Másodlagos

Harmadlagosa

Kurzor Mozgatása

Normál Nagyítás

Mély Nagyítás

Rögzített Kurzor Mozgatása
Kapcsoló

Fogd és vidd

Normál Nagyítás

Mély Nagyítás

Rögzített Fogd és vidd vagy
Biztonságos Fogd és vidd
Kapcsoló

Görgetés tekintettel

Normál Nagyítás

Mély Nagyítás

Nem alkalmazható

Bal kattintás / koppintás

Normál Nagyítás

Mély Nagyítás

Rögzített Bal kattintás / koppintás vagy Biztonságos Bal
kattintás Kapcsoló

Parancsikonok

Nincs Nagyítás

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

Jobb kattintás

Normál Nagyítás

Mély Nagyítás

Rögzített Jobb kattintás /
koppintás vagy Biztonságos
Jobb kattintás Kapcsoló

Dupla kattintás

Normál Nagyítás

Mély Nagyítás

Rögzített Dupla kattintás /
koppintás vagy Biztonságos
Dupla kattintás Kapcsoló

Tekintet billentyűzet

További információk tekintetében, lásd 3.9 Tekintet billentyűzet, oldal 20.

Beállítások

Nincs Nagyítás

a.

14

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

A különböző Rögzített Feladatokra vonatkozó további információkért, lásd 3.5 Rögzített Feladatok, oldal 15.
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3.5

Rögzített Feladatok

Ikon

Feladat/Művelet
Rögzített Bal kattintás /
koppintás
Rögzített Dupla kattintás
Rögzített Fogd és vidd
Rögzített Kurzor Mozgatása
Rögzített Jobb kattintás

3.5.1

Leírás
A rögzített feladatok lehetővé teszik egy feladat folyamatos aktiválásait anélkül, hogy a feladatot ismételten ki kellene jelölni a Feladatsávon. Válassza ki egyszer a rögzített feladatot a Feladatsávról, és a
kurzor követi tekintetét. A tekintet rögzítése a képernyőre elvégzi a
megfelelő műveletet azon a helyen. A feladat a művelet elvégzése
után aktív marad, vagyis nem kell újból aktiválni a Feladatsávról. A rögzített feladat megállításához egyszerűen nézzen rá a feladatra a Feladatsávon, amíg az többé nem lesz kijelölve.
A Rögzített Kurzor Mozgatása a másodlagos kiválasztási
mód nem áll rendelkezésre, mivel ez a feladat csak a képernyő körül mozgatja a kurzort

A Rögzített Feladat Megnyilvánulás a különböző módokban

Feladat/Művelet

Elsődleges

Másodlagos

Harmadlagosa

Rögzített Bal kattintás /
koppintás

Normál Nagyítás

Mély Nagyítás

Bal kattintás / koppintás
vagy Biztonságos Bal kattintás / koppintás Kapcsoló

Rögzített Dupla kattintás

Normál Nagyítás

Mély Nagyítás

Dupla kattintás / koppintás
vagy Biztonságos Dupla
kattintás Kapcsoló

Rögzített Fogd és vidd

Normál Nagyítás

Mély Nagyítás

Fogd és vidd vagy Biztonságos Fogd és vidd Kapcsoló

Rögzített Kurzor Mozgatása

Nincs Nagyítás

Nem alkalmazható

Kurzor Mozgatása Kapcsoló

Rögzített Jobb kattintás

Normál Nagyítás

Mély Nagyítás

Jobb kattintás / koppintás
vagy Biztonságos Jobb kattintás Kapcsoló

a.

A különböző Rögzített Feladatokra vonatkozó további információkért, lásd 3.4 Szokásos Feladatok, oldal 13.
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3.6
Ikon

Biztonságos Kattintás
Feladat/Művelet

Leírás

Biztonságos Bal kattintás /
koppintás

A Biztonságos Kattintás feladatok lehetővé teszik banki ügyletei stb.
biztonságos végrehajtását a kétlépéses művelet miatti téves találatok
kockázata nélkül. Előbb nagyítsa, majd válassza ki a végrehajtásra.
Válassza ki a Biztonságos Kattintás feladatot a Harmadlagos kiválasztás Feladatsávról. A tekintet rögzítése a képernyőre elvégzi a megfelelő műveletet azon a helyen. A feladat új ablakban hajtja végre a

Biztonságos Dupla kattintás
Biztonságos Jobb kattintás
Biztonságos Fogd és vidd

nagyítást, ahol a tekintet rögzítése
ikonnal jeleníthető meg az
ablakban, lásd Ábra 3.3 Biztonságos Kattintás végrehajtása, oldal 16.
A Biztonságos Kattintás végrehajtására a

közepén, válassza a

ikont.
A Biztonságos Kattintás feladatok a Bal Kattintás, Jobb Kattintás, Dupla Kattintás és Fog és vidd műveletekhez állnak
rendelkezésre.

Ábra 3.3 Biztonságos Kattintás végrehajtása
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3.7

Parancsikonok
Windows 8.1

Windows 10

Ha a Parancsikon funkciót az
ikon jelöli, akkor a parancsikon ablaka nyitva marad a funkció aktiválása után, és
így akár több aktiválást is lehetővé tesz.
Parancsikon

Művelet
Ablak nagy méretűvé tétele

Win
8.1

Win
10

x

x

Parancsikon, mely nagy méretűvé teszi az aktív ablakot
/ alkalmazást / szoftvert.

x

x

Parancsikon, mely visszaviszi a felhasználót a web
böngésző egyik oldalára, illetve bármely egyéb szoftverhez, melynek egyazon beépített funkcionalitása van.

x

x

x

x

x

x

x

x

Vissza

Visszavonás
Másolás
Beillesztés
Indítás
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Leírás

Parancsikon, mely visszavonja a legutóbbi parancsot.
Parancsikon, mely másolja az aktív kiválasztást.
Parancsikon, mely beilleszti az előzőleg másolt
kiválasztást.
Parancsikon, mely kiadja a Windows Indítás Menüt.
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Parancsikon

Művelet

Win
8.1

Win
10

Feladatsáv elrejtése

Ablak kis méretűvé tétele
Böngésző
Hangerő fel
Elnémítás
Hangerő le
Keresés

Parancsikon, mely elrejti a Feladatsávot a Teljes Képernyő nézetben. A Feladatsáv visszanyerése érdekéx

x

x

x

Parancsikon, mely kis méretűvé teszi az aktív ablakot /
alkalmazást / szoftvert.

x

x

Parancsikon, mely az alapértelmezett web böngészőt
indítja.

x

x

x

x

x

x

Ablak zárása

x

Parancsikon, mely a Feladatsávot jobbról / balról
elmozdítja.

x

x

Parancsikon, mely bezárja az aktív ablakot / alkalmazást / szoftvert.

x

x

Parancsikon, mely megindítja a a Windows Beszédfelismerés, vagy Dragon Beszédfelismerés funkcionalitást, ha telepítve van.

x

x

Parancsikon mely megnyitja a Virtuális Remote alkalmazást. További információk tekintetében, lásd 5 Virtual Remote, oldal 40.

x

x

Parancsikon, mely kiadja az Asztalt.
Parancsikon, mely kinyitja a Charms Menüt.

x
x

Alkalmazás kapcsoló

Parancsikon, mely kinyitja a Cselekvésközpontot.
Parancsikon, mely átpásztáz valamennyi futtatott Modern UI alkalmazást és és az Asztalt.

x
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Parancsikon, mely a hangerőt csökkenti.

x

Cselekvésközpont
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Parancsikon, mely a hangszórókat elnémítja.

x

Virtual Remote

Charms

Parancsikon, mely a hangerőt növeli.

Parancsikon, mely megnyitja a Cortanát. Cortana az
ön intelligens személyes asszisztense, és a Cortana
segítségével navigálhat a világhálón, kereshet személyes számítógépén, nyomon követheti a naptárt, stb.

Beszédfelismerés

Asztal

ben, válassza a
vagy
opciót annak
függvényében, hogy mely oldalon található a
Feladatsáv.

Parancsikon, mely megnyitja a Keresés funkciót a
Windowsban.

x

Cortana

Kapcsoló oldal

Leírás

Az Asztalon futó szoftverek itt láthatatlanok
lesznek. Ezek csak az Asztalon láthatók.
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Parancsikon

Művelet

Win
8.1

Win
10

Feladat nézet
x

Leírás
Parancsikon, mely nyitja a Feladat nézetet, melyben
minden futtatott Modern User Interface (UI) alkalmazás
látható.
A Feladat nézet nem mutatja, hogy csak egy,
vagy kevesebb alkalmazás van nyitva.

Parancsikonok bezárása

3.8

x

x

Parancsikon, mely bezárja a Parancsikonok menüt.

Kiválasztási módszer — Tekintet vagy Kapcsoló

Két mód van kiválasztott Feladat teljesítésére.
●
●

Tekintet — szem használatával a kiválasztott Feladat vezérléséhez és teljesítéséhez egyaránt.
Tekintet és Kapcsoló — szem használata és készülékhez csatlakoztatott mechanikus gomb használata a kiválasztott Feladat végrehajtásához.

A választható módszert a Windows Control Beállítások párbeszédpanelben kell beállítani, lásd 4 Windows Control Beállítások,
oldal 24.
Kiválasztás teljesítése előtt válasszon Feladatot a Feladatsávból a teljesítéshez. Tekintsen a kiválasztott feladatra mindaddig, míg
az úgy nem mutatkozik, mint „Elsődleges kiválasztás” vagy „Másodlagos” kiválasztás.
●

●

Tekintet - Kiválasztott Feladat teljesítéséhez tartsa tekintetét a képernyő óhajtott részén (vagy ikonon a képernyőn), ahol
a Feladatot végre óhajtja hajtani.. Az automatikus nagyítás funkció aktiválódik és befejeződik az ikon kiválasztása, illetve a
feladat végrehajtása.
Tekintet és Kapcsoló - Két különböző végrehajtási mód..
–

A Kapcsoló egyszerű aktiválása - a nagyítás funkció éppúgy teljesít, mint a Tekintet módszer éspedig azokkal a
beállításokkal, amelyeket a Windows Control Beállítások párbeszédpanelben kell beállítani, lásd . 4
Windows Control Beállítások, oldal 24.

–

A Kapcsoló aktiválása és megtartása - a nagyítás funkció folyamatosan nagyít és csak akkor fejeződik be, amikor a kapcsoló kioldását / inakitiválását megszünteti..

A Tekintet módszer használata esetén vissza kell tekintenie a Feladatsávra új Feladat kiválasztásához mindegyik feladat végrehajtása előtt.
Ha a Nagyítási mélység Egyszintűre van állítva a Windows Control Beállításoknál - nagyítás nem történik. További információk tekintetében, lásd 4 Windows Control Beállítások, oldal 24.

3.8.1

Aktív alapértelmezetten Tekintet és Kapcsoló módszerrel

Ha a Tekintet és Kapcsoló módszert használja, akkor a "rögzített feladat” funkcionalitás kerül használatra.
Ha a Feladat „aktív alapértelmezetten” lesz, akkor az azt jelenti, hogy nem kell tekintetét visszairányítania a Feladatsávra, ha ismételni óhajtja a kiválasztott Feladat teljesítését, csak amennyiben a Feladatot egyébre óhajtja módosítani.
Ha a Tekintet és Kapcsoló módszert használja, akkor a Bal Kattintás / Koppintás Feladat "aktív" alapértelmezetten. Ez azt jelenti,
hogy a Bal Kattintás / Koppintás mindig Be van kapcsolva és mindig aktiválódik, valahányszor a kapcsoló aktiválódik, ha semmi
egyéb nem került kiválasztásra. Ha egyéb Feladatot választ, ez csak egyszer (egyetlen kiválasztás erejéig) lesz aktív, majd
Windows Control automatikusan alapértelmezetten áll vissza Bal kattintás / Koppintás opcióra a rákövetkező kiválasztásokat
illetően.
Ez a kivétel a Dupla Kattintás Feladat; ha ez van kiválasztva, amikor a Tekintet és Kapcsoló módot használják, ez is alapértelmezetten ez is aktív.
Ezért nagyszerűen használható például az interneten való gyors / folyamatos navigáláshoz úgy, hogy aktiválja a Kapcsolót és ezáltal a Bal Kattintás / Koppintás opcióhoz egyszer, majd ismételten kiválasztva bármit, amit óhajt, anélkül, hogy a Bal Kattintás /
Koppintás opciót ismét megannyiszor ki kellene választania.
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3.8.2

Feladat aktiválása Billentyűzettel Kapcsoló helyett
F12

Az F12 Billentyűzet gomb választásával,
, csatlakoztatott billentyűzeten Feladat kijelölés aktiválódik. Pont úgy lehet használni, mint a csatlakoztatott kapcsolót. További információk tekintetében, lásd 3.8 Kiválasztási módszer — Tekintet vagy Kapcsoló, oldal 19.

3.9

Tekintet billentyűzet

A Tekintet Billentyűzet kiválasztásával a Feladatsávon, a Tekintet Billentyűzet képernyő billentyűzet gyanánt indul. A Tekintet billentyűzet mindig a képernyő alsó részén nyílik meg. Ez a
tyűzet Feladatsávon.

(Billentyűzet mozgatásaFel / Le) gombbal mozgatható a Billen-

A Tekintet billentyűzettel együtt indul a Billentyűzet Feladatsáv is. További információk tekintetében, lásd 3.9.1 Billentyűzet Feladatsáv, oldal 21.
A Tekintet Billentyűzet négy billentyűzet oldalból áll, melyek körforgásban lapozhatók. A felhasználó könnyen válthat a különböző
billentyűzet oldalak között úgy, hogy kiválasztja a következő oldal gombjait a Tekintet Billentyűzet minden oldalán a távoli bal és
jobb billentyűket.
Azt a billentyűt, amelyre a felhasználó tekint a billentyűzeten, világos keret jelöli a billentyűn található karakter / funkció
körül.
A négy billentyűzet oldal a következő:

Ábra 3.4 Alapértelmezett Indítási Oldal

Ábra 3.5 Első Oldal Jobbra
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Ábra 3.6 Második oldal Jobbra vagy Balra

Ábra 3.7 Első Oldal Balra
A billentyűzet nyelvének és a billentyűzet egyéb beállításának módosításához, lásd 4 Windows Control Beállítások, oldal 24.
A Shift, Ctrl, Alt, Win és Alt Gr billentyűk "rögzülnek" amint kijelölésük megtörtént. Ez azt jelenti, hogy kijelölten maradnak mindaddig, míg a felhasználó a billentyűzetről újabb billentyűt nem választ. Rögzített voltukat megtartják, ha a következő kiválasztott billentyű irs rögzített billentyű.
Ékezetes betű írásához:

3.9.1

1.

Válassza ki az ékezetet

2.

Válassza ki a karaktert

3.

A karakter a választott ékezettel jelenik meg.

Billentyűzet Feladatsáv

A Billentyűzet Feladatsáv felső részén Állapotkövető nézet van éppúgy, mint a Windows Control Feladatsávon. Lehetővé teszi
annak ellenőrzését, hogy a szemkövető felismeri-e szemét és azok jól helyezkednek-e el a készülék előtt.
A Feladat gombok a Billentyűzet Feladatsávban három különböző módban lehetnek, lásd Ábra 3.8 A Billentyűzet Feladatsáv
módjai:, oldal 21.
A különböző módokra vonatkozó további információkért, lásd 3.3.1 A Windows Control Feladatsáv módjai, oldal 12.

Normal

Track Status

Track Status

Move Keyboard
Up/Down

Move Keyboard
Up/Down

Left Click / Tap

Left Click / Tap

Close Keyboard

Close Keyboard

Primary Selection

Secondary Selection

Tertiary Selection

Ábra 3.8 A Billentyűzet Feladatsáv módjai:
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A Harmadlagos kiválasztás csak a Bal Kattintás feladatban áll rendelkezésre a Billentyűzet Feladatsávon.

A Windows 8.1 és a Windows 10 esetén a színek a Billentyűzet Feladatsávon a Windows beállításokhoz
alkalmazkodnak.

3.9.2

Feladat gombok a Billentyűzet Feladatsávhoz
Ikon

Feladat/Művelet

Leírás

Billentyűzet mozgatása
Fel / Le

Feladat, mely a Billentyűzetet a képernyő felső vagy alsó részére
költözteti.
A funkció aktiválásához várakoztassa tekintetét a gombon.

3.9.3

Bal kattintás / koppintás

Feladat, mely egyetlen bal kattintást, vagy érintés alapú eszközök esetén, egyetlen ujjbegy koppintást hajt végre.

Bezárás

Feladat, mely a billentyűzetet bezárja.

Szó előrejelzés

A sz előrejelző motor, melyet a Windows Control használ a SwiftKey szoftveré és rendszerint ezt használják a táblagépeknél és
az okostelefonoknál. A SwiftKey olyan mesterséges intelligencia technológiák keveréke, mely lehetővé teszi a következő szó előrejelzését, amit a felhasználó gépelni akar. A SwiftKey a felhasználó által begépelt előző szövegekből tanul, előrejelzéseit pedig
az aktuálisan begépelt szövegre és arra alapozza, amit már megtanult. A Szó Előrejelzés nyelvezete a Billentyűzeti nyelv beállításának függvényében módosul.

Ábra 3.9 Szó Előrejelzés a Billentyűzetnél aktiválva
Ha a Szó előrejelzés használatban van, lásd 4 Windows Control Beállítások, oldal 24 további információkért a Szó Előrejelzés
aktiválását / inaktiválását, hat (6) négyzet jelenik meg a Billentyűzet fölött. Balról a legszélső négyzet jeleníti meg a legnagyobb
valószínűséggel előrejelzett szót, a többi öt (5) négyzet padig egy-egy előrejelzett szót tartalmaz. Előrejelzett szó kiválasztásához
jelölje egyszerűen ki a helyes szót tartalmazó négyzetet. Ha nem találja azt a szót, amit keres, gépeljen tovább, hisz remélheti,
hogy az ön által keresett szó a következő karakter után felbukkan.
Ha a Szó előrejelzést használja és ékezetes szót akar gépelni, mint például a café szót, akkor gyakran jobb a Szó előrejelzést hagyni, hogy kezelje az ékezetet. Gépelje be egyszerűen azt, hogy “cafe” és javaslatot kap a “café”
írásmódra.
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Miközben a felhasználó gépel, az utolsó 5-10 karakter kéken jelenik meg a hivatkozott / kiemelt billentyűn. További információk
tekintetében, lásd 4 Windows Control Beállítások, oldal 24. Ez a tulajdonság segíti a felhasználót könnyen beazonosítani az elírásokat és csökkenti annak szükségességét, hogy a szöveg beillesztésének helyét figyelje, tehát növeli a gépelési sebességet.

3.10 Windows Control Régió Alapú Alkalmazásokkal kombináltan
Windows Control használható egyéb szemvezérelt alkalmazással. A "Tekintettel aktivált" régiók egyéb alkalmazásokban addig
aktívak, míg nincs aktív Feladat a Windows Control Feladatsávon. Ha a Windows Control vezérlőt használja a Tekintet és Kapcsoló módban, akkor a Feladat gombok mindig "aktívak alapértelmezetten", Feladat kiválasztásának megszüntetéséhez csak tekintsen vissza a kiválasztott Feladatra pillantás erejéig.

3.11 Eye Detection Indicator
A Eye Detection Indicator,

, diszkrét mutató, a Tevékenység mezőben a Windows alatt.
, megjelenítése, ha a Windows Control érzékelte a felhasználó szemét.

Az Eye Detection Indicator különböző állapottal rendelkezhet.:
●

Szemek érzékelve (

).

Elhelyezkedési útmutatóként is szolgál a felhasználó számára.

●

Szem nem került érzékelésre, (

●

Nincs szemkövető csatlakoztatva, illetve a szemkövető inaktivált, (

).
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4

Windows Control Beállítások

Ikonok

Művelet

Leírás

Szemkövető

Megnyitja az Szemkövető beállításokat.
További információk tekintetében, lásd 4.1 Szemkövető , oldal 25.

Általános Beállítások

Megnyitja az Általános beállításokat.
További információk tekintetében, lásd 4.2 Általános Beállítások , oldal 30.

Segítség és Használat

Megnyitja a Segítség és Használat beállításokat.
További információk tekintetében, lásd 4.3 Segítség és Használat ,
oldal 31.

Aktiválás és visszajelzés

Megnyitja az Aktiválás és visszajelzés beállításokat.
További információk tekintetében, lásd 4.4 Aktiválás és visszajelzés ,
oldal 32.

Feladatsáv

Megnyitja a Feladatsáv beállításokat.
További információk tekintetében, lásd 4.5 Feladatsáv , oldal 35.

Billentyűzet

Megnyitja a Billentyűzet beállításokat.
További információkért, lásd 4.6 Billentyűzet , oldal 38.
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4.1

Szemkövető

4.1.1

A Kalibrálás fül

Kalibrálási profil: Az aktív profil nevét jeleníti meg.
Profilok kezelése: A gomb kiválasztásával módosítható egy már létező profil. További információk tekintetében, lásd 4.1.1.1
Profilok kezelése, oldal 25.
Új profil létrehozása: A gomb kiválasztásával új profil hozható létre. További információk tekintetében, lásd 4.1.1.2 Új profil
létrehozása, oldal 26.
Kalibrálási eredmények: A gomb kiválasztásával megtekintheti a kalibrálás eredményeit. További információk tekintetében,
lásd 4.1.1.3 Kalibrálási Eredmények, oldal 26.
Próbakalibrálás: A gomb kiválasztásával megnyitható a próbakalibrálás oldal. További információk tekintetében, lásd 4.1.1.4
Próbakalibrálás, oldal 27.
A kalibrálás típusa: Két (2) különböző kalibrálási típus van: Pontos vagy Egyszerű. További információk tekintetében, lásd
4.1.1.6 A kalibrálás típusa, oldal 27.
Szemek követése: Válassza ki az alábbiak közül, hogy az eszköz hogyan kövesse a felhasználó szemeit: Mindkettő, Bal vagy
Jobb.

4.1.1.1

Profilok kezelése

A Profilok kezelése oldalon aktiválni vagy törölni tud létező profilokat.
A képernyő közepén, az Aktív profil alatt, az aktív profil nevét láthatja.
Az összes választható profil gombként jelenik meg az oldalon, a választható profilok közötti görgetéshez használja a

és

gombot.
4.1.1.1.1

Profil aktiválása

1.

Válassza ki az aktiválandó profil nevét tartalmazó gombot.

2.

Válassza a képernyő jobb felső sarkában lévő Aktiválás gombot.

3.

Válassza a kiválasztott profil aktiválásához az Igen, vagy a visszavonáshoz a Nem lehetőséget.

4.

Az oldal elhagyásához válassza a Bezárás gombot.
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4.1.1.1.2

Profil törlése

1.

Válassza ki a törlendő profil nevét tartalmazó gombot.

2.

Válassza a képernyő bal felső sarkában lévő Törlés gombot.

3.

Válassza a kiválasztott profil törléséhez az Igen, vagy a visszavonáshoz a Nem lehetőséget.

4.

Az oldal elhagyásához válassza a Bezárás gombot.

4.1.1.2

Új profil létrehozása

1.

Válassza ki a használandó Kalibrálási típust.
További információk tekintetében, lásd 4.1.1.6 A kalibrálás típusa, oldal 27.

2.

Válassza az Új profil létrehozása gombot.

3.

Válassza a folytatáshoz az Igen, vagy a visszavonáshoz a Nem lehetőséget.

4.

Adja meg az új profil nevét.
Billentyűzetet és egeret kell használnia.
Csak alfanumerikus karakterek használhatók.

5.

Válassza a Következő gombot.

6.

A felhasználó úgy helyezkedjen el, hogy a felhasználó szemeit ábrázoló két pont a képernyőn megjelenő négyzet közepén
legyen.
A kalibrációs folyamat akkor indul, amikor a felhasználónál a jobb oldali pont villog.

7.

Kövesse a kalibrálás elvégzéséhez a képernyőn megjelenő utasításokat.

8.

Jelölje be a Kalibrálási Eredmények négyzetet.
További információk tekintetében, lásd 4.1.1.3 Kalibrálási Eredmények, oldal 26.

9.

A kalibrálás elfogadásához válassza a Bezárás gombot.

4.1.1.3

Kalibrálási Eredmények
Ez csak az IS-4 szemkövetőkön működik, vagyis az IS-20 és IS-3 szemkövetőkön nem. A használt Szemkövető platformra vonatkozó további információkért lásd a Szemkövető Műszaki specifikációit.

A kalibrálási eredmények oldalon megtekintheti mindegyik kalibrálási pont kalibrálási eredményeit. Az oldalon megjelenő kalibrálási pontok száma az Ön által választott kalibrálás típusától és a kalibrálás testreszabásától függ.
A kalibrálási pontnak három (3) különböző állapota lehet:
●
●
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●

Nincs adat (piros)
Ha a kalibrálás típusa a Pontos, a kalibrálás automatikusan újraindul, ha a szemkövető nem kap adatokat egy kalibrálási pontból.

4.1.1.4

Próbakalibrálás

A Próbakalibrálás oldalon kipróbálható a kalibrálás a képernyőn lévő előre meghatározott célpontok használatával, annak megállapítására, hogy a felhasználónak újra kell-e kalibrálnia a szemkövetőt.
1.

Nézzen meg a képernyőn lévő minden körben minden pontot annak megállapítására, hogy az illető területen mennyire
pontos a szemkövetés.

2.

Ha végzett, kattintson a Bezárás gombra.

4.1.1.5

Újrakalibrálás

1.

Válassza ki a használandó Kalibrálási típust.
További információk tekintetében, lásd 4.1.1.6 A kalibrálás típusa, oldal 27.

2.

Az aktív profil új kalibrálási folyamatának elkezdéséhez válassza az Újrakalibrálás gombot.

3.

Kövesse a kalibrálás elvégzéséhez a képernyőn megjelenő utasításokat.

4.

Jelölje be a Kalibrálási Eredmények négyzetet.
További információk tekintetében, lásd 4.1.1.3 Kalibrálási Eredmények, oldal 26.

5.

A kalibrálás elfogadásához válassza a Bezárás gombot.

4.1.1.6

A kalibrálás típusa

Két (2) különböző kalibrálási típus választható: Pontos és Egyszerű.
4.1.1.6.1

Pontos

Válassza a Pontos négyzetet a legpontosabb kalibrálási típus aktiválásához.
Ha a Pontos kalibrálási típus van aktiválva, a kalibrálási folyamat hét (7) pontos, “pop the dots” kalibrálás lesz. A Pontos kalibrálási típus az alapértelmezett kalibrálási típus.
4.1.1.6.2

Egyszerű

Az egyéni kalibrálási folyamathoz jelölje be az Egyszerű négyzetet.
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Az egyéni kalibrálási folyamathoz válassza az Egyszerű gomb melletti Egyéni gombot.

Kalibrálási pontok: Válassza ki, hogy 1, 2, 5, vagy 9 kalibrálási pontot használ.
Az 1 pontos kalibrálás a PCEye Go eszközön nem áll rendelkezésre.

Átlépés: Váltsa át az Átlépés be-/kikapcsolása jelölőnégyzetet Be értékre hogy aktiválja a funkciót, amelyben a billentyűzet „S”
billentyűjét használja, vagy koppintson/kattintson a képernyőre a kalibrálás átlépéséhez.
Inger:
Válassza a Böngészés gombot, hogy az Inger beállítást az alapértelmezett fehér pontról az alábbira módosítsa:
●
●
●
●

A választható ingerek egyikére, Képre vagy Videóra
A felhasználó kedvenc játékának képére
Kedvenc videóra
Vagy valami másra.

Válassza a Háttér gombot a háttérszín módosítására a kalibrálási eljáráshoz.
Ingersebesség: Válassza ki az inger sebességét, amivel három különböző szinten mozgathatja tekintetét a képernyőn:
●
●
●

Lassú
Közepes
Gyors

Ingerméret: Válassza ki az inger méretét, ha az inger három különböző szint között jelenik meg a képernyőn:
●
●
●

Kicsi
Közepes
Nagy

Bezárás: Az oldal elhagyásához válassza a Bezárás gombot.
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4.1.2

A Speciális fül

Tegye elérhetővé a szünetelés gombot, ha képernyőn kívülre néz: Váltsa át a be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet Be, értékre, ha a szünetelés gomb jelenik meg a képernyőn, amikor a felhasználó a képernyőn kívülre néz, hogy a felhasználó könnyen szüneteltethesse és újraindíthassa a szemkövetést.
EyeMobile tartó: Váltsa át az EyeMobile tartó be-/kikapcsolása jelölőnégyzetet Be, értékre, ha EyeMobile vagy EyeMobile Mini
eszközt használ. Az EyeMobile tartó beállítása nem vonatkozik az EyeMobile Plus eszközre, és ezért inaktív.

4.1.2.1

Kijelző konfigurálása

Ha több mint egy (1) képernyőt használ, meg kell adnia, hogy a szemkövető melyik kijelzőhöz csatlakozik. A rendszernek a használt kijelző méretét is ismernie kell.
Ez csak a Kiterjesztett Asztalon működik, a Megkettőzött Asztalon nem.

1.

Használja a
csatlakoztatva.

vagy

gombot annak kiválasztására, hogy a szemkövető melyik kijelzőhöz van

2.

Állítsa egy vonalba a bal és jobb függőleges vonalat, amelyek a szemkövető képernyőn lévő megjelenítése alatt vannak, a
jelölésekkel, amelyek a használatban lévő szemkövető felső részén vannak.
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Ez beállítja a Windows Control szoftverhez használt képernyőméretet.
3.

4.2
4.2.1

A véglegesítéshez használja a Kész gombot

Általános Beállítások
Az Általános fül

Indítsa el a Windows Control szoftvert automatikusan a Windows rendszerrel: Váltsa a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet a Be opcióra, ha a Windows Vezérlőnek automatikusan indulnia kell, amikor a Windows indul..
Állítsa kis méretűre a vezérlőt a Windows indításakor: Váltsa a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet a Be lehetőségre, ha a
Windows Control vezérlőt kis méretűre kell állítani, amikor a Windows indul.

4.2.2

30
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A Névjegy oldalon található minden Verzióról információ a szoftverről és a Szemkövető hardverről. Ezt az információt könnyű lemásolni ennek kijelölésével: Információ másolás majd be kell illeszteni e-mailbe vagy bármely egyéb szoftverbe, szükség
szerint.

4.2.2.1

Licenc kód
A Licenc gombot nem Tekintet aktiválja, ezért kérjük, kérjen fel valakit, hogy segítsen, ha a licencet módosítani óhajtja.

A licenc aktiválásához, lásd 2.2.1 A licenc aktiválása, oldal 6.
A licenc inaktiválásához, lásd 2.2.2 A licenc inaktiválása, oldal 8.

4.3
4.3.1

Segítség és Használat
A Segítség fül

Válassza az Ugrás az online segítséghez gombra, hogy megnyissa a Tobii Dynavox terméktámogatás oldalak megnyitásához
az interneten az alapértelmezett böngészőben, A támogatási honlapokon a felhasználó talál GYIK-eke, támogatást, képzést, videókat és dokumentációt a Windows Control vezérlőtől és a Tobii Dynavox más termékeiről.
Győződjön meg, hogy a számítógépnek/eszköznek van internetkapcsolata.

Válassza az Indítás oktatóanyag gombot a kapcsolódó oktatóanyag futtatásához, ha a felhasználónak többet kell gyakorolnia.
Az oktatóanyagot a felhasználó tetszés szerinti alkalommal indíthatja.
Válassza az Adatok mentése fájlba gombot az összes fontos napló másolására, ha segítségre van szüksége. Ez a fájl könnyen
csatolható e-mailhez és elküldhető az ügyfélszolgálati csapatnak.
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4.3.2

A Használat fül

Segítségnyújtás a fejlesztéshez: Segíthet a Tobii Dynavox cégnek a szoftver fejlesztésében, ha a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet Bekapcsolás lehetőségre váltja.

4.4

Aktiválás és visszajelzés

4.4.1

Az Aktiválás fül

4.4.1.1

Tekintet beállítások

Az Aktiválás fülnél az összes beállítás arra vonatkozóan, hogy miként kell a felhasználónak eljárnia, ha a Windows Control be van
állítva. Ha a felhasználónak a Tekintet vagy Tekintet és Kapcsoló lehetőséget kell használnia a parancsok végrehajtásához és hogyan nyilvánul meg a kölcsönhatás.
Aktiválási módszer:
●
●

Tekintet - Válassza a Tekintet lehetőséget a nagyítás funkció tekintet révén történő aktiválásához, ami az óhajtott Feladat végrehajtásával végződik.
Tekintet és Kapcsoló - Válassza a Tekintet és Kapcsoló lehetőséget a nagyítás funkció kapcsoló révén történő aktiválásához, ami az óhajtott Feladat végrehajtásával végződik.

Gomb Várakozási Idő (milliszekundum)
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A Gomb Várakozási Idő 8 különböző szintre állítható, s csak rá kell tekinteni az óhajtott helyre a beállítás módosításához. Gomb
Várakozási Idő módosításával igazítani lehet, hogy meddig kell a felhasználónak tartania tekintetét a gombon, mielőtt a Feladat
teljesítésre kerülne. A skálán a kisebb Gomb Várakozási Idő balra, a nagyobb pedig jobbra jelenik meg.
Billentyűzet Várakozási Idő (milliszekundum)
A Billentyűzet Várakozási Idő 8 különböző szintre állítható,8 különböző szintre állítható, s csak rá kell tekinteni az óhajtott helyre
a beállítás módosításához. Billentyűzet Várakozási Idő módosításával igazítani lehet, hogy meddig kell a felhasználónak tartania
tekintetét a billentyűzeten, mielőtt a Feladat teljesítésre kerülne. A skálán a kisebb Billentyű Várakozási Idő balra, a nagyobb pedig jobbra jelenik meg.
Nézzen félre, mielőtt újra kijelölné.
●
●

Be - Válassza a Be opciót a Nézzen félre, mielőtt újra kijelölné aktiválására. Amikor a funkció Be van kapcsolva, a
felhasználónak először félre kell néznie az aktív tekintet régiójából, hogy újból aktiválhassa ugyanazt a tekintet régiót.
Ki - Válassza a Ki opciót a Nézzen félre, mielőtt újra kijelölné inaktiválásához. Amikor a funkció Ki van kapcsolva,
az aktív tekintet régió újból és újból aktiválódik, ameddig a felhasználó a tekintet régióra tekint. (alapértelmezett)

Eye Gaze korlátozása gombok csak Tobii Dynavox alkalmazásokhoz
●

●

4.4.1.2

Be - Válassza a Be opciót a Eye Gaze korlátozása gombok csak Tobii Dynavox alkalmazásokhoz aktiválására.
Amikor a funkció Be van kapcsolva, az aktív tekintet régió aktiválódik, a régióhoz társított parancs végre lesz hajtva, és a
Tobii Dynavox visszajelzés interakció csak a Tobii Dynavox szoftverben és alkalmazásokban jelenik meg.
Ki - Válassza a Ki opciót az Eye Gaze korlátozása gombok csak Tobii Dynavox alkalmazásokhoz inaktiválására.
Amikor a funkció Ki van kapcsolva, az aktív tekintet régió aktiválódik, a régióhoz társított parancs végre lesz hajtva, és a
Tobii Dynavox visszajelzés interakció csak a Tobii Dynavox szoftverben és alkalmazásokban jelenik meg.
(alapértelmezett)

Tekintet és Kapcsoló beállítások

Kattintás minimális időtartama: Az az időtartam, ameddig a felhasználónak lenyomva kell tartania a kapcsolót, mielőtt kiválaszt
valamit.
Kattintások közötti időtartam: A „holtidő”, ameddig a Windows Control várakozik, mielőtt további bevitelváltást tenne lehetővé.
Nézzen félre, mielőtt újra kijelölné.
●
●

Be - Válassza a Be opciót a Nézzen félre, mielőtt újra kijelölné aktiválására. Amikor a funkció Be, van kapcsolva, a
felhasználónak először félre kell néznie az aktív tekintet régiójából, hogy újból aktiválhassa ugyanazt a tekintet régiót.
Ki - Válassza a Ki opciót a Nézzen félre, mielőtt újra kijelölné inaktiválásához. Amikor a funkció Ki, van kapcsolva,
az aktív tekintet régió újból és újból aktiválódik, ameddig a felhasználó a tekintet régióra tekint. (alapértelmezett)

Eye Gaze korlátozása gombok csak Tobii Dynavox alkalmazásokhoz
●

Be - Válassza a Be opciót a Eye Gaze korlátozása gombok csak Tobii Dynavox alkalmazásokhoz aktiválására.
Amikor a funkció Be van kapcsolva, az aktív tekintet régió aktiválódik, a régióhoz társított parancs végre lesz hajtva, és a
Tobii Dynavox visszajelzés interakció csak a Tobii Dynavox szoftverben és alkalmazásokban jelenik meg.
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●

4.4.2

Ki - Válassza a Ki to opciót az Eye Gaze korlátozása gombok csak Tobii Dynavox alkalmazásokhoz inaktiválására. Amikor a funkció Ki van kapcsolva, az aktív tekintet régió aktiválódik, a régióhoz társított parancs végre lesz hajtva,
és a Tobii Dynavox visszajelzés interakció csak a Tobii Dynavox szoftverben és alkalmazásokban jelenik meg.
(alapértelmezett)

A Visszajelzés fül

Visszajelzés típusa:
●
●
●

Óra - A vizuális visszajelzés az óra, mely feltöltődik a megnevezett Gomb Várakozási Idő tartam alatt. Amint az óra teljesen felelt, a Feladat kivitelezésre kerül
Pont - A vizuális visszajelzés zsugorodó pont Tekintet használók esetén, illetve statikus pont Kapcsoló használók esetén,
a Feladat végrehajtásakor.
Láthatatlan - Nincs vizuális visszajelzés a képernyőn a Feladat végrehajtásakor.

Visszajelzés színe: Válassza a Módosítás gombot szín választásához a visszajelzés ponthoz. A rendelkezésre álló színekhez,
lásd Ábra 4.1 Rendelkezésre álló színek, oldal 34.

Ábra 4.1 Rendelkezésre álló színek
Visszajelzés mérete: A kiválasztott visszajelzés típus visszajelzési méretét három (3) különböző értékre lehet állítani.
●
●
●
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4.5

Feladatsáv

4.5.1

A Feladatsáv fül

4.5.1.1

Feladatok

Válassza a Módosítás gombot az előugró ablak elérésére, amelyben feladatok adhatók hozzá vagy törölhetők a Feladatsávról.

Válassza ki a használandó feladatokat a Feladatsávon. A feladatokra vonatkozó további információkért, lásd 3.4 Szokásos Feladatok, oldal 13.
Tudnia kell, hogy minél több feladatot használ a Feladatsávon, annál nehezebbé válhat kisebb képernyőkön azok
kiválasztása.
Váltsa a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet a Be lehetőségre minden Feladat tekintetében, hogy a Feladatsávon használhassa.
Váltsa a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet a Ki lehetőségre minden Feladat tekintetében, hogy használatát és a Feladatsávban
való láthatóságát letiltsa.

4.5.1.2

Bal kattintás nagy méretűvé tétele

A Bal kattintás nagy méretűvé tétele lehetőség aktiválása nagymértékben kiterjeszti a Bal kattintás feladat aktív területét, s így
sokkal könnyebb kiválasztani a Bal kattintás feladatot.
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Használja a Bal kattintás nagy méretűvé tétele lehetőséget a Bal kattintás kiterjesztéséhez és hangsúlyozásához a Feladatsávon. Ha a Ki lehetőségre van váltva, akkor az összes kiválasztott Feladat egyenletesen helyezkedik el a Feladatsáv mentén. Ha
a Be lehetőségre váltottak, akkor az összes Feladat a Bal kattintáson kívül megtartja eredeti / kis méretét és a Bal kattintás feladat kitölti a megmaradt teret a Feladatsávon.

4.5.1.3

Feladatsáv mérete

A Feladatsáv méreténél a Feladatsáv mérete három (3) méret között váltakozhat:
Kicsi

Közepes

Nagy

Nagy méret választásakor a Feladatsávhoz a Feladat körüli aktív terület kiterjed, hogy a felhasználó könnyebben választhassa ki a
Feladatot. Az aktuális aktív terület kiterjed a képernyőn kívül, a Feladatok ikonja pedig mindig középen van az aktív területben.

4.5.1.4

Automatikus elrejtés

Automatikusan elrejti a Feladatsávot. Minden Rögzített feladathoz és a Kapcsoló aktiválási módjának minden feladatához
elérhető.
Váltsa a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet Be opcióra az Automatikus elrejtés engedélyezésére.
Váltsa a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet Ki beállításra az Automatikus elrejtés letiltására.

4.5.2

A Kiválasztás Fül

4.5.2.1

Elsődleges kiválasztás

Az Elsődleges kiválasztás mindig aktiválva van, és nem lehet inaktiválni.
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4.5.2.2

Másodlagos kiválasztás

Alapértelmezetten a Másodlagos kiválasztás mindig Ki opcióra van beállítva. Ha Be opcióra váltják, a Másodlagos kiválasztás
elérhetővé válik.

4.5.2.3

Harmadlagos kiválasztás

Alapértelmezetten a Harmadlagos kiválasztás mindig Ki opcióra van beállítva. Ha Be opcióra váltják, a Harmadlagos kiválasztás
elérhetővé válik. A Harmadlagos kiválasztással elérhetők a Rögzített és Biztonságos Kattintás feladatok. További információkért
lásd 3.5 Rögzített Feladatok, oldal 15 és 3.6 Biztonságos Kattintás, oldal 16.

4.5.3

A Nagyítás fül

Nagyítási mélység
A nagyítási mélység 8 különböző szintre állítható, s csak rá kell tekinteni az óhajtott helyre a beállítás módosításához. A mélység
módosítása azt határozza meg, hogy milyen mélyre hasson a nagyítás a Feladat elvégzése előtt. Minél inkább jobbra van a skálán, annál mélyebbre ható a nagyítás.
Ha a Mélység zéróra van állítva, akkor nagyítás nem történik. Azonnali kattintás lesz Elsődleges Kiválasztás esetén. A
Másodlagos Kiválasztás esetén még mindig nagyítás lesz.
Nagyítási sebesség
A Nagyítási sebesség 8 különböző szintre állítható, s csak rá kell tekinteni az óhajtott helyre a beállítás módosításához. A Sebesség módosítása a nagyítás gyorsaságát befolyásolja a feladat elvégzése előtt. Minél inkább jobbra van a skálán, annál gyorsabb
a nagyítás.

Tobii Dynavox Windows Control Felhasználói kézikönyv v.1.2 - hu-HU

4 Windows Control Beállítások

37

4.6

Billentyűzet

Szó előrejelzés
●
●

Be - Válassza a Be opciót a Szó előrejelzés aktiválásához, amikor a Tekintet billentyűzetet használja (alapértelmezett)
Ki - Válassza a Ki opciót a Szó előrejelzés inaktiválásához, amikor a Tekintet billentyűzetet használja.

Hang visszajelzés
●
●

Be - Válassza a Be opciót a hang visszajelzés aktiválásához, amikor gombot választ ki a Tekintet billentyűzeten.
Ki - Válassza a Ki opciót a hang visszajelzés inaktiválásához, amikor gombot választ ki a Tekintet billentyűzeten.

Méret
●
●

Kis - Válassza a Kis opciót kisebb méretű Tekintet billentyűzet használatához, mely a képernyő felénél kevesebb helyet
foglal el, lásd Ábra 4.2 Kis elrendezésű képernyő (alapértelmezett), oldal 38.
Nagy - Válassza a Nagy opciót nagyobb méretű Tekintet billentyűzet használatához, mely a képernyő felét foglalja el,
lásd Ábra 4.3 Nagy elrendezésű képernyő, oldal 39.

Ábra 4.2 Kis elrendezésű képernyő (alapértelmezett)
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Ábra 4.3 Nagy elrendezésű képernyő
Nyelv
A kiválasztott nyelvű billentyűzet elrendezés jelenik meg. Válassza a Módosítás gombot a billentyűzet egyéb nyelven történő elrendezésére való módosításhoz Több különböző nyelven áll billentyűzet elrendezés rendelkezése.
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5

Virtual Remote

5.1

A Virtual Remote áttekintése

Ábra 5.1 A Virtual Remote áttekintése
A Virtual Remote két területre van felosztva:
●
●

5.1.1

A Virtual Remote menü, további információkért lásd 5.1.1 Virtual Remote menü, oldal 40.
Az Aktív távirányító, további információkért lásd 5.1.2 Az Aktív távirányító, oldal 41.

Virtual Remote menü

Ábra 5.2 A Virtual Remote menü
A Virtual Remote menü ikonjai:
Feladat gomb

40

Művelet

Leírás

Távirányító hozzáadása

Új távirányító hozzáadásához válassza ezt a műveletet, lásd 5.2.4 Távirányító hozzáadása , oldal 43.

Információk

Az információs lap megnyitásához válassza ezt a műveletet, lásd 5.2.6
Információk , oldal 59.

Bal

Az aktív távirányító bal oldalán látható távirányító aktiválásához válaszsza ezt a műveletet.

Jobb

Az aktív távirányító jobb oldalán látható távirányító aktiválásához válassza ezt a műveletet.

Szerkesztés mód

Az aktív távirányító Szerkesztés módjához való ugráshoz válassza ezt
a műveletet, lásd 5.2.5 Szerkesztés mód , oldal 50.

Bezárás/kis méret

A Virtual Remote alkalmazás kis méretűvé tételéhez válassza ezt a
műveletet.
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5.1.2

Az Aktív távirányító

Mindig az a távirányító az aktív, amelyik a Virtual Remote menü közepén található, lásd Ábra 5.3 Aktív távirányító.

Ábra 5.3 Aktív távirányító
A képen látható minden gomb az aktív távirányító gombja.

Ugyanakkor még legtöbb két (2) választható távirányító nevét is láthatja, egyet-egyet az aktív távirányító mindkét oldalán. A választható távirányítóknak csak a nevét láthatja, a gombjaikat nem, amíg ki nem választja valamelyiket aktív távirányítóként.

5.1.3

A gombok

Ábra 5.4 A gombok
A képen látható minden gomb az aktív távirányító gombja. A távirányítónak kétféle (2) gombja van.
●

Aktív gomb

●

Inaktív gomb

, lásd Ábra 5.5 Aktív gombok, oldal 42
, lásd Ábra 5.6 Inaktív gombok, oldal 42
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A gombok száma és a gombok funkciói annak függvényében különbözik, hogy a felhasználó milyen típusú rendszert kíván irányítani.

Ábra 5.5 Aktív gombok

Ábra 5.6 Inaktív gombok

5.2

A Tobii Dynavox Virtual Remote használata

A Tobii Dynavox Virtual Remote lehetővé teszi, hogy a felhasználó a készülékről irányíthassa a TV, DVD és Audio rendszert.
A Virtual Remote összes funkciója érintéssel és egérrel is aktiválható, ami megkönnyíti, hogy a gondozó vagy az aszszisztens szükség esetén segítsen a felhasználónak.

42

5 Virtual Remote

Tobii Dynavox Windows Control Felhasználói kézikönyv v.1.2 - hu-HU

5.2.1

Első indításkor

A felhasználó egy rövid útmutatóból ismerheti meg a Virtual Remote szoftver elrendezését. Egyszerűen kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.

Ábra 5.7 A Virtual Remote Bevezető képernyője.

5.2.2

Másik aktív távirányító kiválasztása

Másik aktív távirányító kiválasztásához:
●

Válassza ki az aktív távirányító bal vagy jobb oldalán látható nevek egyikét.

●

vagy használja a

és

gombot a rendelkezésre álló távirányok közötti görgetéshez.

Mindig az a távirányító az aktív, amelyik a Virtual Remote menü közepén található.

5.2.3

A távirányító gombjainak használata

Válassza ki a gombot, amelyet használni kíván, hogy elküldje a jelet a készülékhez. A hangerőgombok általában úgy vannak beállítva, hogy folyamatos jelet küldjenek, amíg a gomb ki van választva. További információk tekintetében, lásd 5.2.5.3.1 Jelhosszúság, oldal 54.
Ha 9-nél nagyobb számot akar begépelni (pl. több számjegyű számot), az alábbiak szerint járjon el.
9-nél nagyobb szám begépelése lépéssorozat
1.

Válassza ki az összes elküldendő számot abban a sorrendben, amelyben el kell küldenie.
Az összes kiválasztott szám megjelenik a távirányító számgombjai alatti fehér négyzetben.

2.

A jeleknek a készülékhez való elküldésére válassza a Küldés gombot, illetve az összes kiválasztott szám törléséhez a
Törlés gombot.

5.2.4

Távirányító hozzáadása

Új távirányítót két (2) módon lehet hozzáadni.
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5.2.4.1

Előre programozott távirányító hozzáadása

Új előre programozott távirányító hozzáadásához az alábbiak szerint járjon el:
Előre programozott távirányító hozzáadása lépéssorozat
1.

Válassza ki a menüből a

2.

Válassza az Előre programozott gombot

3.

Válassza ki az előre programozott távirányító típusát
●
●
●

4.

gombot.

TV
DVD/BLURAY
AUDIO

Válassza ki a listáról a márkát
Ha nem találja meg a márkát, válassza az Egyéb beállítást, további információkért lásd 5.2.4.1.1 Egyéb távirányítók, oldal 46

44
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5.

Amikor kiválaszt egy márkát, egy előugró ablak jelenik meg, amely tájékoztat arról, hogy hány előre programozott távirányító közül választhat.

Válassza ki az OK gombot.
6.

Válasszon egy távirányítót

7.

Próbáljon ki különböző jeleket a kiválasztott távirányítón, hogy azonosítja a megfelelő távirányítót.

8.

Ismételje meg a 6. és 7. lépést, amíg meg nem találja a legmegfelelőbb távirányítót.

Használja a
9.

és

gombot a rendelkezésre álló távirányok közötti görgetéshez.

Válassza ki a legmegfelelőbb távirányítót.

10. Válassza a Használat gombot.
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11. A kiválasztott távirányítót a program átmásolja a választható távirányítók közé.

A művelet befejezéséhez válassza az Ugrás a távirányítóhoz gombot.
5.2.4.1.1

Egyéb távirányítók

Egyéb távirányítók hozzáadásához az alábbiak szerint járjon el:
Egyéb távirányító hozzáadása lépéssorozat
1.

Kövesse a lépéssorozat 1. — 3. lépését: Előre programozott távirányító hozzáadása lépéssorozat, oldal 44.

2.

Válassza az Egyéb gombot.

3.

Gépelje be a szövegmezőbe a márkanevet.

A keresési eredmények körének szűkítéséhez gépeljen be több karaktert.

46
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4.

Válassza ki a márkát.

5.

Amikor kiválaszt egy márkát, egy előugró ablak jelenik meg, amely tájékoztat arról, hogy hány előre programozott távirányító közül választhat.

Válassza ki az OK gombot.
6.

Válasszon egy távirányítót

7.

Próbáljon ki különböző jeleket a kiválasztott távirányítón, hogy azonosítja a megfelelő távirányítót.

8.

Ismételje meg a 6. és 7. lépést, amíg meg nem találja a lehető legjobb távirányítót.

Használja a
9.

és

gombot a rendelkezésre álló távirányok közötti görgetéshez.

Válassza ki a legmegfelelőbb távirányítót.
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10. Válassza a Használat gombot.

11. A kiválasztott távirányítót a program átmásolja a választható távirányítók közé.

A művelet befejezéséhez válassza az Ugrás a távirányítóhoz gombot.

5.2.4.2

Programozatlan távirányító hozzáadása

Új programozatlan távirányító hozzáadásához az alábbiak szerint járjon el:
Programozatlan távirányító hozzáadása lépéssorozat
1.

Válassza ki a menüből a

2.

Válassza a Programozatlan gombot

3.

Válassza ki a programozatlan távirányító típusát
●
●
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●
●
●

4.

KÁBELDEKÓDER
DVD vagy BLURAY
ÜRES SABLON

Válasszon egy programozandó gombot.

A választható ikonok annak függvényében különböznek, hogy a 3. lépésben milyen típusú távirányító volt
kiválasztva.
5.

Válasszon egy programozandó gombot.

6.

Irányítsa a távirányítót a Tobii Dynavox infravörös vevője felé, és nyomja meg azt a gombot a távirányítón, amelyet meg
akar jegyeztetni a Virtual Remote alkalmazással.
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7.

Miután a Virtual Remote menti a jelet, megjelenik a Kész előugró ablak.

Az előugró ablak néhány másodperc után automatikusan bezáródik.

8.

Ismételje meg az 5. — 7. lépést, amíg a távirányító összes szükséges gombját be nem programozta.
Ahhoz, hogy gombokat módosíthasson vagy töröljön a távirányítón, fejezze be a programozást és ugorjon a
Szerkesztés módba. A Szerkesztés módra vonatkozó további információkért, lásd 5.2.5 Szerkesztés mód , oldal 50.

9.

5.2.5

A véglegesítéshez használja a Kész gombot

Szerkesztés mód

A Szerkesztés módban módosításokat hajthat végre a létező távirányítókon. Győződjön meg, hogy a szerkeszteni kívánt távirányító az aktív távirányító. A szerkesztés módba való belépéshez az alábbiak szerint járjon el:
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Szerkesztés mód lépéssorozat
1.

2.

Válassza a

Válassza ki, hogy a távirányító melyik részén akar módosításokat végezni. A következő módosítások végezhetők:
●
●
●
●
●

5.2.5.1

(Szerkesztés mód) gombot.

A távirányító nevének módosítása, lásd 5.2.5.1 Távirányító nevének módosítása, oldal 51
Távirányító törlése, lásd 5.2.5.2 Távirányító törlése, oldal 52
Módosítások létező aktív gombon, lásd 5.2.5.3 Módosítások létező aktív gombon.
Módosítások létező nem programozott gombon, lásd 5.2.5.4 Módosítások létező nem programozott gombon, oldal
56.
Új gomb hozzáadása üres helyre, lásd 5.2.5.5 Új gomb hozzáadása üres helyre, oldal 58

Távirányító nevének módosítása

Távirányító nevének módosításához az alábbiak szerint járjon el:
Távirányító nevének módosítása
1.

Válassza a

2.

Jelölje be az “Itt lehet szerkeszteni” négyzetet, amelyben a távirányító neve található.

(Szerkesztés mód) gombot.
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3.

Válassza az Átfeliratozás gombot.

4.

Gépelje be az új feliratot.
Minél rövidebb nevet használjon.

5.

Az átfeliratozás befejezéséhez válassza a billentyűzet Enter billentyűjét.

6.

A Szerkesztés módból való kilépéshez válassza az

5.2.5.2

ikont.

Távirányító törlése

Távirányító törléséhez az alábbiak szerint járjon el:
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Távirányító törlése lépés lista
1.

Válassza a

(Szerkesztés mód) gombot.

2.

Jelölje be az “Itt lehet szerkeszteni” négyzetet, amelyben a távirányító neve található.

3.

Válassza a Törlés gombot.

4.

Az alábbiak közül választhat:
●
●

Igen a törléshez
Nem a visszavonáshoz

5.

A Szerkesztés módból való kilépéshez válassza az

5.2.5.3

Módosítások létező aktív gombon

ikont.

Létező aktív gombon végzendő módosításokhoz az alábbiak szerint járjon el:
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Módosítások létező aktív gombon lépéssorozat
1.

Válassza a

2.

Válasszon ki egy fekete hátterű és ikont vagy szöveget tartalmazó gombot, pl.
sa” négyzetben, amelyben a távirányító gombjai találhatók.

3.

Válassza ki az alábbi műveletek egyikét:
●
●
●
●
●

4.

(Szerkesztés mód) gombot.

Jelhosszúság, lásd 5.2.5.3.1 Jelhosszúság.
Új jel, lásd 5.2.5.3.2 Új jel, oldal 55
Szöveg módosítása, lásd 5.2.5.3.3 Szöveg módosítása, oldal 56
Ikon módosítása, lásd 5.2.5.3.4 Ikon módosítása, oldal 56
A Törlés gomb a gombon tárolt összes adatot törli.

A Szerkesztés módból való kilépéshez válassza az

5.2.5.3.1

, a “Módosítandó gomb kiválasztá-

ikont.

Jelhosszúság

Annak érdekében, hogy a vevőegység megértse a Virtual Remote alkalmazásról küldött jelet, lehet, hogy módosítania kell a jelhosszúságot. A jelhosszúságot akkor is be kell állítani, ha azt szeretné, hogy egy gomb folyamatosan küldje a jelet, amíg az illető
gomb ki van választva.
Válasszon egyet (1) az alábbi lehetőséget közül:
●
●
●
●
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Normál — rövid sorozatban küldi az infravörös jelet.
Hosszú — egy (1) másodperc alatt küldi az infravörös jelet..
Extra hosszú — két (2) másodperc alatt küldi az infravörös jelet.
Folyamatos — addig küldi a jelet, amíg a gomb ki van választva..
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Ez például a hangerőgombra jellemző beállítás

5.2.5.3.2

Új jel

Új jel programozására a gombhoz az alábbiak szerint járjon el:
Új jel lépéssorozat
1.

Irányítsa a távirányítót a Tobii Dynavox infravörös vevője felé, és nyomja meg azt a gombot a távirányítón, amelyet meg
akar jegyeztetni a Virtual Remote alkalmazással.

2.

Miután a Virtual Remote menti a jelet, megjelenik a Kész előugró ablak.

Az előugró ablak néhány másodperc után automatikusan bezáródik.
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5.2.5.3.3

Szöveg módosítása

Szöveg módosításához az alábbiak szerint járjon el:
Szöveg módosítása lépéssorozat
1.

Gépelje be a szöveget, amelynek meg kell jelennie a gombon.

2.

A szöveg elfogadásához válassza a billentyűzet Enter/Return billentyűjét.

5.2.5.3.4

Ikon módosítása

Ikon módosításához az alábbiak szerint járjon el:
1.

Válasszon ki egy választható ikont.

2.

Az ikon elfogadásához válassza a Mentés gombot.

5.2.5.4

Módosítások létező nem programozott gombon

Létező nem programozott gombon végzendő módosításokhoz az alábbiak szerint járjon el:

56
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Módosítások létező nem programozott gombon lépéssorozat
1.

Válassza a

2.

Válasszon ki egy szürke hátterű és ikont vagy szöveget tartalmazó gombot, pl.
sa” négyzetben, amelyben a távirányító gombjai található.

3.

Válassza ki az alábbi műveletek egyikét:
●
●
●
●

4.

(Szerkesztés mód) gombot.

Programozás, lásd 5.2.5.4.1 Programozás, oldal 57
Szöveg módosítása, lásd 5.2.5.3.3 Szöveg módosítása, oldal 56
Ikon módosítása, lásd 5.2.5.3.4 Ikon módosítása, oldal 56
A Törlés gomb a gombon tárolt összes adatot törli.

A Szerkesztés módból való kilépéshez válassza az

5.2.5.4.1

, a “Módosítandó gomb kiválasztá-

ikont.

Programozás

Jel programozására a gombhoz az alábbiak szerint járjon el:
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Programozás lépéssorozat
1.

Irányítsa a távirányítót a Tobii Dynavox infravörös vevője felé, és nyomja meg azt a gombot a távirányítón, amelyet meg
akar jegyeztetni a Virtual Remote alkalmazással.

2.

Miután a Virtual Remote menti a jelet, megjelenik a Kész előugró ablak.

Az előugró ablak néhány másodperc után automatikusan bezáródik.

5.2.5.5

Új gomb hozzáadása üres helyre

Új gomb üres helyre való hozzáadásához az alábbiak szerint járjon el:
Új gomb hozzáadása üres helyre lépéssorozat
1.
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2.
3.

Válasszon ki egy szürke hátterű és üres gombot, pl.
a távirányító gombai találhatók.
Válassza ki az alábbi műveletek egyikét:
●
●

4.

5.2.6

, a “Módosítandó gomb kiválasztása” négyzetben, amelyben

Szöveg módosítása, lásd 5.2.5.3.3 Szöveg módosítása, oldal 56
Ikon módosítása, lásd 5.2.5.3.4 Ikon módosítása, oldal 56

A Szerkesztés módból való kilépéshez válassza az

ikont.

Információk

Az információs lapon megtalálja mind a hardverrel, mind a szoftver különböző részeivel kapcsolatos összes verzióadatot.
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Segítségnyújtás a fejlesztéshez: Segíthet a Tobii Dynavox cégnek a szoftver fejlesztésében, ha a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet Bekapcsolás lehetőségre váltja. A További információk gomb megnyomásával megnyithatja a szoftverrel kapcsolatos információkat tartalmazó oldalt. További információk tekintetében, lásd Ábra 5.8 Adatgyűjtés, oldal 60.

Ábra 5.8 Adatgyűjtés
Oktatóanyagok: A Virtual Remote oktatóanyagot is el tudja indítani, ha a Indítás gombot választja.
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