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1
1.1

Over ons Tobii Dynavox
Windows Control
Bedoeld gebruik

Neem de volledige controle van uw computer over met enkel uw ogen, of met uw ogen en een schakelaar. U kunt alle types
muis- en veegacties emuleren en typen in tekst typen met onze bekroonde software. We hebben ook slimme snelkoppelingen
toegevoegd om het nog makkelijker te maken om toegang te krijgen tot alle delen van Windows!

1.2

Systeemvereisten

Component

Vereisten

Computer en processor

2,0 Gigahertz (GHz) of sneller, dual-core processor (aanbevolen minimum).

Geheugen (RAM)

4 gigabyte (GB) RAM (aanbevolen minimum).

Vaste schijf

450 megabyte (MB) beschikbaar

USB

USB 2.0

Besturingssysteem

64-bit versies van:
●
●
●

Windows 7
Windows 8,1
Windows 10

.NET-versie

4,5

Eye Tracker

Elke Eye Tracker van Tobii Dynavox van Tobii Tech die Tobii
Eye Tracking Core Software ondersteunt.

Aanvullende vereisten en overwegingen

Om de licentie te kunnen activeren is een internetverbinding
nodig

Tobii kernsoftware voor oogbesturing

Versie 2.8 of later

IR Afstandbediening

Elk apparaat dat is uitgerust met een HBR IR chip zoals: Tobii Dynavox EyeR, Indi, 1–Series I-110, of EyeMobile Plus
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2
2.1

Installeren, starten en licentiebeheer
Installeren Tobii Dynavox Windows Control
Als het al geïnstalleerd is, moet Tobii Gaze Interaction Software worden verwijderd voordat u Windows Control
installeert.

Windows Control kan worden gedownload van www.TobiiDynavox.com.
De installatiewizard installeert de volgende toepassingen:
●
●

Tobii Dynavox Windows Control
Tobii Dynavox Virtual Remote

Volg de instructies op het scherm om Windows Control te installeren.

2.2
2.2.1

Licentiebeheer
Licentie activeren
De Windows Control kan op maximaal drie (3) computers / apparaten tegelijk functioneren met dezelfde licentie. Om
de Windows Control op meer dan drie (3) computers / apparaten te gebruiken moet de Windows Control eerst gedeactiveerd worden op een (1) van de andere computers / apparaten.

Wanneer u Windows Control aanschaft ontvangt u een Licence Activation Key ontvangen voor de software in de bestellingbevestiging e-mail.
Wanneer de Windows Control voor het eerst wordt uitgevoerd zal de License Manager starten.

In het Licentie dialoogvenster wordt de actuele softwarepictogram weergegeven voor de licentie die wordt beheerd.

Uw License Activation Key kan worden gevonden in de bestellingbevestigingse-mail.

2.2.1.1

Online activering

Voor een computer / apparaat dat is verbonden met het internet.

6

1.

Controleer of de computer/het apparaat is verbonden met internet.

2.

Voer de License activation key.

2 Installeren, starten en licentiebeheer
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3.

Selecteer de Activeren-knop.

In het Licentie dialoogvenster wordt de actuele softwarepictogram weergegeven voor de licentie die wordt beheerd.

4.

Selecteer de Sluiten-knop.

2.2.1.2

Offline activering

Voor een computer / apparaat dat niet is verbonden met het internet.
1.

Voer de License activation key.

2.

Selecteer de Activeren-knop.

3.

Selecteer het

4.

Selecteer de

5.

(info) pictogram.

(Offline Activeren) knop.

Voer één van de volgende acties uit:
●

Op een apparaat met internetverbinding ga naar: https://www.tobiidynavox.com/activation-key/ en volg de instructies online.
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●

Neem contact op met de Tobii Dynavox klantenservice of uw lokale detailhandel.

U heeft de computernaam nodig die in dit dialoogvenster wordt weergegeven:

6.

Voer de Activeringssleutel in die verstrekt wordt via één van de bovenstaande opties.

7.

Selecteer de Activeren-knop.

8.

Selecteer de Sluiten-knop.

2.2.2

Licentie deactiveren

Om Windows Control te deactiveren, volg deze stappen.

8

1.

Controleer of de computer/het apparaat is verbonden met internet.

2.

Start Windows Control.

3.

Selecteer de

(INSTELLINGEN) knop.

4.

Selecteer de

(Algemene Instellingen) knop.

5.

Selecteer de Info-tab.

6.

Selecteer de Licentiesleutel-knop.

2 Installeren, starten en licentiebeheer
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7.

Selecteer de Deactiveren-knop.

In het Licentie dialoogvenster wordt de actuele softwarepictogram weergegeven voor de licentie die wordt
beheerd.
8.

Selecteer:
●
●

2.3

Ja — om de licentie op dit apparaat te deactiveren.
Nee — om te annuleren.

Eerste keer opstarten

Wanneer Windows Control voor het eerst wordt gelanceerd wordt zal een Configuratiegids de gebruiker begeleiden via de opstartconfiguratie van Windows Control. De stappen in de gids zijn:
●
●
●

Stel het beeldscherm in. Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.2.1 Instellingen Beeldscherm, pagina 29.
Maak een nieuw profiel aan. Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.1.2 Nieuw Profiel Aanmaken.
Test kalibratie, Voor meer informatie, zie 4.1.1.4 Kalibratie testen
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3

Het gebruiken van Tobii Dynavox
Windows Control

Tobii Dynavox Windows Control maakt het mogelijk voor de gebruiker om de standaard Windows omgeving te bedienen via
een selectiemethode in twee stappen, waardoor de kans op ongewenst klikken afneemt. Dit voorkomt ook dat uw blik de muiscursor volgt in plaats van bedient (er zit geen zwevende muiscursor in Windows Control).
1.

De eerste stap is het selecteren van de gewenste taak in de vastgezette taakbalk door ernaar te kijken.

2.

De tweede stap is het kijken naar het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de taak wilt
uitvoeren. Er wordt een automatische zoomfunctie ingeschakeld, die eindigt met het selecteren van het pictogram of het
uitvoeren van de taak.
Alle functies in Windows Control zijn voorbereid op Aanraken en de Muis, wat het gemakkelijker maakt voor een zorgverlener of assistent om de gebruiker te helpen indien nodig. Het is hiermee veel eenvoudiger voor de zorgverlener of
assistent om een functie/taak te selecteren of de instellingen voor de gebruiker te wijzigen.

3.1

De Windows Control Controller

Afbeelding 3.1 De Windows Control Controller
Knop

Actie

Beschrijving

PAUZE (F4)

Actie die Windows Control onderbreekt.
De Pauzefunctie activeren zal ervoor zorgen dat de knop
wordt omgezet en de Startknop wordt getoond.
De F4 toets op het toetsenbord kan gebruikt worden om
de taak te activeren.

START (F4)

Actie die Windows Control start.
De Startfunctie activeren zal ervoor zorgen dat de knop
wordt omgezet en de Pauzeknop wordt getoond.
De F4 toets op het toetsenbord kan gebruikt worden om
de taak te activeren.

TRACKSTATUS

Actie die het Track Status venster zal tonen. Gebruik dit om te controleren of de gebruiker goed voor het scherm zit.
Voor meer informatie raadpleegt u 3.2 Trackstatus, pagina 11

MINIMALISEER
CONTROLLER
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Actie die het venster het controller venster zal minimaliseren.
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Knop

Actie

Beschrijving

INSTELLINGEN

Actie die de Windows Control Instellingen opent.
Voor meer informatie raadpleegt u 4 Instellingen Windows Control,
pagina 24.

Sluiten

3.2

Actie die Windows Controlafsluit.

Trackstatus

De Track Status-functie wordt gebruikt om te controleren of de gebruiker goed gepositioneerd is voor de eye tracker.
●
●

De twee (2) witte stippen - De ogen van de gebruikers en hoe ze ten opzichte van het scherm staan. Voor een optimale
positie moeten de witte stippen in het midden van het zwarte gebied liggen.
De balk met de volledige kleur aan de rechterkant met de witte pijl - Hoe ver of dichtbij de gebruiker zich van het scherm
bevindt.
–

Als de witte pijl in het midden van het groene gedeelte van de balk staat, zit de gebruiker op de optimale afstand
van het scherm.

–

Als de pijl op het onderste gedeelte van de balk staat - laat de gebruiker dichterbij zitten.

–

Als de pijl op het bovenste gedeelte van de balk staat - laat de gebruiker verder weg zitten.

1.

Open de Windows Control Controller.

2.

Selecteer de

3.

Positioneer de gebruiker.

4.

Selecteer de knop Sluiten wanneer u klaar bent.

(Trackstatus) knop.

Deze knop is gebaseerd op het gebied van de ogen dus kijk gewoon naar de knop om het te activeren.
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3.3

De Windows Control Taakbalk

Boven aan de Windows Control taakbalk bevindt zich een Besturingsstatusvenster. Hiermee kunt u controleren of de Eye Tracker uw ogen herkent en of u goed voor het apparaat zit.
De Taakknoppen in de Windows Control-taakbalk kunnen zich in drie verschillende modi bevinden, zoals getoond in Afbeelding
3.2 De Modi voor de Windows Control-Taakbalk, pagina 13.
F2

De taakbalk kan worden verborgen / weergegeven met de "F2" -toets
het Windows Control-toetsenbord).

3.3.1

op een gewoon toetsenbord (niet met

De Modi voor de Windows Control-Taakbalk
De drie verschillende modi zijn geldig voor zowel de gewone taken, zie 3.4 Gewone taken en voor de Sticky Tasks,
zie 3.5 “Klevende” Taken.
Veilig Klikken-taken hebben geen secundaire selectiemodus.

●
●

●

Normaal (Niet geselecteerd) - Er is geen Taakknop voor Windows Control gekozen.
Primaire selectie (wit) - De gemarkeerde Taakknop is geselecteerd en de taak wordt uitgevoerd na het automatisch
zoomen wanneer de gebruiker naar het gewenste deel van het scherm of het pictogram op het scherm kijkt. Als de selectiemethode is ingesteld op Schakelaar in het Windows Control-Instellingen Dialoog, blijft de gekozen Taakknop actief
na het uitvoeren van de taak.
Secundaire selectie (Blauw/wit) - Hetzelfde als Primaire selectie, maar met een hogere precisie. Secundaire
precisie betekent dat er sterker wordt ingezoomd vóór het uitvoeren van de taak, waardoor het gewenste deel van het
scherm groter wordt en het selecteren makkelijker gaat. Activeer deze modus door uw blik te laten rusten op de taakknop totdat de kleur verandert zoals hieronder getoond.
Niet geldig voor de taken Snelkoppelingen en Instellingen.

●

Tertiaire Selectie (popout menu) — Voor sommige taken op de Taakbalk is er een popout menu beschikbaar met de
corresponderende Klevende Taak, zie 3.5 “Klevende” Taken, pagina 15 en Veilige Klik-taak, zie 3.6 Veilig Klikken, pagina 16. Ga naar de Klevende- of Veilige Klik-taak door uw blik te richten op de Taakknop tot het popout menu is geactiveerd volgens Afbeelding 3.2 De Modi voor de Windows Control-Taakbalk, pagina 13 en selecteer de Klevende- of
Veilige Klik-taak om de gewone taak te vervangen door de Klevende of Veilige Klik-taak op de Taakbalk. De Klevende of
Veilige Klik-taak blijft op de taakbalk staan en de gewone taak is te vinden op de Tertiaire Selectie.
Herhaal de procedure om de Klevende of Veilige Klik-taak te vervangen door de gewone taak op de Taakbalk.
Niet geldig voor de taken Snelkoppelingen en Instellingen.

Als u wilt configureren welke modi er voor de gebruiker moeten worden gebruikt, gaat u naar: 4.5.2 Het tabblad Selectie, pagina
36. Alleen de Primaire modus is standaard ingeschakeld.
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Trackstatus

Trackstatus

Slepen en neerzetten
met blik

Slepen en neerzetten
met blik

Schuiven met blik

Schuiven met blik

Links klikken/tikken

Links klikken/tikken

Snelkoppelingen

Snelkoppelingen

Met rechts klikken

Met rechts klikken

Dubbelklikken

Dubbelklikken

Fixeer Toetsenbord

Fixeer Toetsenbord

Normaal

Primaire Selectie

Secundaire Selectie

Tertiarie Selectie

Afbeelding 3.2 De Modi voor de Windows Control-Taakbalk

3.4

Gewone taken

Pictogram

Taak / Actie

Beschrijving

Cursor verplaatsen

Taak waarmee u de cursor kunt verplaatsen met uw blik.
Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.

Slepen en neerzetten met blik

Taak waarmee u twee 'klikken' uitvoert, waarbij de eerste klik de beginpositie voor het slepen en de tweede klik de neerzetpositie aangeeft (om objecten te verplaatsen of gebieden te selecteren).
●
●
●
●
●

Selecteer de taak.
Kijk naar het object dat u wilt verplaatsen of naar het beginpunt
voor de gebiedselectie.
Voert de Windows Control (eerste “klik”) uit met Blik of
Schakelaar.
Kijk onmiddellijk naar de neerzetpositie voor het object of het
eindpunt voor de gebiedselectie.
Voer de tweede 'klik' uit met Blik of Schakelaar.

Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.

Tobii Dynavox Windows Control Gebruikershandleiding v.1.2 - nl-NL
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Pictogram

Taak / Actie

Beschrijving

Schuiven met blik

Taak die, indien uitgevoerd in een venster waarin kan worden geschoven, schuiven met uw blik binnen de pagina mogelijk maakt.
●
●

●
●
●
●
●

●

Selecteer de taak.
Kijk naar een gebied waarin kan worden geschoven en laat uw
blik erop rusten. Het pictogram Schuiven met blik verschijnt op
de bekeken plaats.
Kijk boven het pictogram om omhoog te schuiven.
Kijk onder het pictogram om omlaag te schuiven.
Kijk links van het pictogram om naar links te schuiven.
Kijk rechts van het pictogram om naar rechts te schuiven.
Kijk tijdens het schuiven opnieuw naar het pictogram (op het
scherm, niet op de taakbalk) om te wisselen tussen omhoog/omlaag of links/rechts.
Kijk opnieuw naar de Windows Control-taakbalk (of weg van het
scherm) om het schuiven te beëindigen.
Gebruik de taak Schuiven met blik om verticaal en horizontaal te schuiven in Modern UI-apps en in het Modern UI
Windows-startscherm.

Links klikken/tikken

Taak waarmee u eenmaal met de linkermuisknop klikt of, voor apparaten met aanraakbediening, eenmaal met de vinger tikt. In de Schakelaarmodus is Links klikken / tikken standaard ingeschakeld en
"klevend" (zie 3.8.1 Standaard actief met Blik & Schakelaar, pagina
19).
Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.

Snelkoppelingen

Taak die opent:
●
●

3 kolommen van voorgedefinieerde snelkoppelingen.
Iets andere zijn beschikbaar voor Windows 7, 8.1 en 10.

Voor meer informatie raadpleegt u 3.7 Snelkoppelingen, pagina 17.
Met rechts klikken

Taak waarmee u eenmaal met de rechtermuisknop klikt.
Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.

Dubbelklikken

Taak waarmee u dubbelklikt. Wanneer de activeringsmethode op
Schakelaar staat, is de Dubbelklik een "Klevende Taak" (zie 3.8.1
Standaard actief met Blik & Schakelaar, pagina 19 ).
Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.

Bliktoetsenbord

Taak waarmee een toetsenbord op het scherm voor typen met uw blik
wordt geopend.
Voor meer informatie raadpleegt u 3.9 Bliktoetsenbord, pagina 20.

Instellingen

Taak die de Windows Control-Instellingen opent.
Voor meer informatie raadpleegt u 4 Instellingen Windows Control,
pagina 24.

3.4.1

Het gewone taakgedrag in de verschillende modi

Taak

Primaire

Secundaire

Tertiair een

Cursor verplaatsen

Normale zoom

Diepe zoom

Schakel naar “Klevende”
Cursor Verplaatsing

Slepen en neerzetten

Normale zoom

Diepe zoom

Schakel over naar Klevend
Slepen & Neerzetten of Veilig Slepen & Neerzetten
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Taak

Primaire

Secundaire

Tertiair een

Schuiven met blik

Normale zoom

Diepe zoom

Niet van toepassing

Links klikken/tikken

Normale zoom

Diepe zoom

Schakel over naar Klevend
Links Klikken / Tikken of Veilig Links Klikken / Tikken

Snelkoppelingen

Geen Zoom

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Met rechts klikken

Normale zoom

Diepe zoom

Schakel over naar Klevend
Rechts Klikken of Veilig
Rechts Klikken

Dubbelklikken

Normale zoom

Diepe zoom

Schakel over naar Klevend
Dubbelklikken of Veilig
Dubbelklikken

Bliktoetsenbord

Voor meer informatie raadpleegt u 3.9 Bliktoetsenbord, pagina 20.

Instellingen

Geen Zoom

a.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Voor meer informatie over de verschillende “Klevende” Taken raadpleegt u 3.5 “Klevende” Taken, pagina 15.

3.5

“Klevende” Taken

Pictogram

Taak / Actie

Beschrijving

Sticky Links klikken/tikken
“Klevende” Dubbel Klik
“Klevend” Slepen en
Neerzetten
“Klevende” Cursor
Verplaatsing
“Klevende” Rechts Klik

3.5.1

"Klevende" taken zorgen voor continue activaties van een taak zonder
de taak steeds weer via de taakbalk te moeten selecteren. Selecteer
éénmaal de “klevende” taak van de taakbalk en de cursor zal uw blik
volgen. Een fixatie van uw blik op het scherm zal de bijbehorende actie op die locatie uitvoeren. De taak blijft actief nadat de actie is uitgevoerd, waardoor het niet opnieuw via de taakbalk geactiveerd hoeft te
worden. Om de “klevende” taak te stoppen, kijkt u gewoon naar de
taak op de taakbalk totdat het niet meer wordt gemarkeerd.
Voor “Sticky Move Cursor” is de secundaire selectiemodus
niet beschikbaar, omdat met deze taak de cursor alleen op
het scherm wordt verplaatst.

Het “Klevende”-taakgedrag in de verschillende modi

Taak / Actie

Primaire

Secundaire

Tertiair een

Sticky Links klikken/tikken

Normale zoom

Diepe zoom

Schakel over naar Links
Klikken / Tikken of Veilig
Links Klikken / Tikken

“Klevende” Dubbel Klik

Normale zoom

Diepe zoom

Schakel over naar Dubbelklikken of Veilig
Dubbelklikken

“Klevend” Slepen en
Neerzetten

Normale zoom

Diepe zoom

Schakel over naar Slepen &
Neerzetten of Veilig Slepen
& Neerzetten

“Klevende” Cursor
Verplaatsing

Geen Zoom

Niet van toepassing

Schakel naar Cursor
Verplaatsing

“Klevende” Rechts Klik

Normale zoom

Diepe zoom

Schakel over naar Rechts
Klikken of Veilig Rechts
Klikken

a.

Voor meer informatie over de verschillende “Klevende” Taken raadpleegt u 3.4 Gewone taken, pagina 13.
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3.6

Veilig Klikken

Pictogram

Taak / Actie

Beschrijving

Veilig Links Klikken / Tikken

Met Veilig Klikken-taken kunt u uw bankzaken enz. veilig uitvoeren
zonder het risico van missers vanwege de tweestaps-actie. Eerst
zoomen en vervolgens selecteren om uit te voeren. Selecteer de Veilig Klikken-taak van de Tertiaire selectie-Taakbalk. Een fixatie van uw
blik op het scherm zal de bijbehorende actie op die locatie uitvoeren.
De taak voert een zoomactie uit in een nieuw venster, waar de fixatie

Veilig Dubbel Klik
Veilig Rechts Klik
Veilig Slepen en Neerzetten

van de blik wordt getoond met een
pictogram in het venster,
zie Afbeelding 3.3 Uitvoeren Veilig Klikken, pagina 16. Om Veilig
Klikken uit te voeren op het
pictogram.

centrum, selecteert u het

-

Veilig Klikken-taken zijn beschikbaar voor Links Klikken,
Rechts Klikken, Dubbelklikken en Slepen & Neerzetten.

Afbeelding 3.3 Uitvoeren Veilig Klikken
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3.7

Snelkoppelingen
Windows 8,1

Windows 10

Als een snelkoppelingsfunctie is gemarkeerd met het
Pictogram, blijft het snelkoppelingsvenster open na het
activeren van de functie, waardoor er meerdere acties mogelijk zijn.
Sneltoets

Actie
Venster Maximaliseren

Win
8.1

Win
10

x

x

Snelkoppeling die het actieve venster / app / software
maximaliseert.

x

x

Snelkoppeling die de gebruiker een pagina terugbrengt in de browser of andere software die dezelfde
functionaliteit ingebouwd heeft.

x

x

Snelkoppeling die het laatste commando ongedaan
maakt.

x

x

x

x

Snelkoppeling die de selectie die ervoor was gekopieerd zal plakken.

x

x

Functie waarmee het Startmenu van Windows wordt
opgeroepen.

Terug

Ongedaan maken
Kopiëren
Plakken
Starten

Tobii Dynavox Windows Control Gebruikershandleiding v.1.2 - nl-NL

Beschrijving

Snelkoppeling die de actieve selectie zal kopiëren.
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Sneltoets

Actie

Win
8.1

Win
10

Taakbalk verbergen

Venster Minimaliseren
Browser
Volume omhoog
Gedempt
Volume omlaag
Zoeken

Snelkoppeling waarmee de taakbalk wordt verborgen
voor de volledige schermweergave. U kunt de taakbalk
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Venster sluiten
Spraakherkenning

Charms

Snelkoppeling die het volume verhoogt.
Snelkoppeling die de speakers uitschakelt.
Snelkoppeling die het volume verlaagt.

x

x

Snelkoppeling waarmee de taakbalk van rechts/links
wordt verplaatst.

x

x

Snelkoppeling die het actieve venster / app / software
afsluit.

x

x

Snelkoppeling die Windows Spraakherkenning start,
of Dragon Spraakherkenning als het geïnstalleerd is.

x

x

Snelkoppeling waarmee de toepassing “Virtuele Afstandsbediening” wordt geopend. Voor meer informatie raadpleegt u 5 Virtual Remote, pagina 40.

x

x

Snelkoppeling die het bureaublad naar voren brengt.
Snelkoppeling waarmee het Charms menu wordt
geopend.

x
x

Toepassingswisselaar

Snelkoppeling waarmee het Actiecentrum wordt
geopend.
Snelkoppeling waarmee u door alle actieve Modern UI
apps en het bureaublad loopt.

x
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Snelkoppeling die de standaard webbrowser opstart.

x

Actiecentrum
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Snelkoppeling die het actieve venster / app / software
minimaliseert.

Snelkoppeling waarmee Cortana wordt geopend.
Cortana is uw slimme persoonlijke assistent. Cortana
kan zoeken op internet, dingen op uw pc terugvinden,
uw agenda bijhouden en meer.

Virtual Remote

Bureaublad

opnieuw weergeven door
of
te selecteren, afhankelijk van de zijde waar de taakbalk zich
bevindt.

Snelkoppeling die de zoekfunctie opent in Windows.

x

Cortana

Schakelkant

Beschrijving

Alle programma's die actief zijn op het bureaublad zijn hier niet zichtbaar. Ze zijn alleen zichtbaar vanaf het bureaublad.
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Sneltoets

Actie

Win
8.1

Win
10

Taakweergave

Beschrijving
Snelkoppeling waarmee de taakweergave wordt geopend, waarop alle acatieve Modern UI apps zichtbaar
zijn.

x

Snelkoppelingen Afsluiten

3.8

x

x

De taakweergave wordt niet weergegeven
als er slechts één of geen enkele app is
geopend.
Snelkoppeling die het menu Snelkoppelingen afsluit.

Selectiemethode — Blik of Schakelaar

Er zijn twee methoden om de gekozen taak uit te voeren.
●
●

Blik - gebruik de ogen voor zowel het controleren als het uitvoeren van de geselecteerde taak.
Blik & Schakelaar - gebruik de ogen om te controleren en een mechanische knop die aangesloten is op het apparaat om
de geselecteerde taak uit te voeren.

De voorkeursmethode wordt ingesteld in het Windows ControlDialoogvenster Instellingen, zie 4 Instellingen Windows Control,
pagina 24.
Voordat u een selectie uitvoert, moet u de uit te voeren taak selecteren in de taakbalk. Kijk naar de gekozen taak totdat deze
wordt gemarkeerd als 'Primaire', 'Secundaire selectie’ of ‘Tertiaire Selectie’.
●

●

Blik - Om de gekozen taak uit te voeren, laat u uw blik rusten op het gewenste deel van het scherm (of het pictogram
op het scherm) waar u de taak wilt uitvoeren. Er wordt een automatische zoomfunctie ingeschakeld, die eindigt met het
selecteren van het pictogram of het uitvoeren van de taak.
Blik & Schakelaar - Twee verschillende uitvoeringsmodi.
–

Enkelvoudige activatie van de Schakelaar - De zoomfunctie wordt op dezelfde manier uitgevoerd als bij de
methode Blik en volgens de instellingen die zijn gekozen in het Windows Control dialoogvenster Instellingen, zie 4
Instellingen Windows Control, pagina 24.

–

Schakelaar activeren en ingedrukt houden - De zoomfunctie zoomt continu in en eindigt pas na het loslaten /
deactiveren van de schakelaar.

Als u de Blik-methode gebruikt, moet u terugkijken naar de taakbalk om een nieuwe taak te selecteren voor elke
taakuitvoering.
Wanneer zoomdiepte is ingesteld op Oppervlakkig in Windows Control Instellingen - wordt er niet ingezoomd. Voor
meer informatie raadpleegt u 4 Instellingen Windows Control, pagina 24.

3.8.1

Standaard actief met Blik & Schakelaar

Wanneer u de methode Blik & Schakelaar gebruikt, wordt gebruik gemaakt van een functie die “standaard actief” genoemd
wordt.
Als een taak “standaard actief” wordt, betekent dit dat u niet naar de taakbalk hoeft terug te kijken als u de uitvoering van een
geselecteerde taak wilt herhalen, maar alleen als u een andere taak wilt uitvoeren.
Wanneer u de methode Blik & Schakelaar gebruikt, is de taak Links Klikken / Tikken altijd standaard actief. Dit betekent dat
Links klikken/tikken altijd is ingeschakeld en altijd actief wordt bij het activeren van de schakelaar, als er niets anders is geselecteerd. Als u een andere taak selecteert, wordt deze slechts één keer actief (voor één selectie). Daarna zal Windows Control automatisch standaard teruggaan naar Links Klikken / Tikken voor de volgende selecties.
De uitzondering hierop is de Dubbelklik-taak; wanneer het wordt geselecteerd bij het gebruik van de Blik & Schakelaar-modus,
wordt het ook standaard actief.
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Op deze manier kunt u bijvoorbeeld snel/doorlopend surfen op internet door de Schakelaar en dus de taak Links klikken/tikken
eenmalig te activeren en vervolgens herhaaldelijk iets te selecteren, zonder dat u de taak Links klikken/tikken meermaals opnieuw hoeft te kiezen.

3.8.2

Een taak activeren met een toetsenbordknop in plaats van een schakelaar
F12

Selectie van de “toetsenbordknop F12”,
, op een aangesloten toetsenbord, activeert een Taakselectie. Deze kan op dezelfde manier worden gebruikt als een aangesloten schakelaar. Voor meer informatie over schakelaars raadpleegt u 3.8 Selectiemethode — Blik of Schakelaar, pagina 19.

3.9

Bliktoetsenbord

Door de knop Bliktoetsenbord te selecteren in de taakbalk, wordt het bliktoetsenbord als schermtoetsenbord geopend. Het
Blik-toetsenbord zal dan op de onderkant van het scherm worden geplaatst wanneer het opent. Het is mogelijk om het te verplaatsen met behulp van de

(Beweeg Toetsenbord Omhoog / Omlaag)-knop op de Taakbalk van het toetsenbord.

Samen met het bliktoetsenbord wordt ook de taakbalk Toetsenbord geopend. Voor meer informatie raadpleegt u 3.9.1 Taakbalk
Toetsenbord, pagina 21.
Het bliktoetsenbord bestaat uit vier toetsenbordpagina's die na elkaar worden weergegeven. De gebruiker kan eenvoudig tussen de verschillende toetsenbordpagina's schakelen met behulp van de knoppen voor volgende pagina die zich helemaal links
en rechts op alle pagina's van het bliktoetsenbord bevinden.
De toets op het toetsenbord waar de gebruiker naar kijkt, wordt aangegeven door een licht kader rond het teken/de functie
van de toets.
Dit zijn de vier toetsenbordpagina's:

Afbeelding 3.4 Standaard opstartpagina

Afbeelding 3.5 Eerste pagina naar rechts
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Afbeelding 3.6 Tweede pagina naar rechts of links

Afbeelding 3.7 Eerste pagina naar links
Om de taal van het toetsenbord te wijzigen en andere instellingen voor het toetsenbord, zie 4 Instellingen Windows Control,
pagina 24.
Na selectie van de Shift-, Ctrl-, Alt-, Win- en Alt Gr-toetsen blijven deze 'kleven'. Zo blijven deze toetsen geselecteerd
tot de gebruiker een nieuwe toets op het toetsenbord selecteert. De toetsen blijven kleven als de volgende geselecteerde toets ook een klevende toets is.
Een letter met accent typen:

3.9.1

1.

Selecteer het accent

2.

Selecteer het teken

3.

Het teken wordt weergegeven met het geselecteerde accent.

Taakbalk Toetsenbord

Boven aan de Taakbalk van het Toetsenbord bevindt zich een Besturingsstatusvenster, zoals in de Windows Control Taakbalk.
Hiermee kunt u controleren of de Eye Tracker uw ogen herkent en of u goed voor het apparaat zit.
De taakknoppen in de Toetsenbord-taakbalk kunnen zich in drie verschillende modi bevinden, zoals getoond in Afbeelding 3.8
Modi voor de Toetsenbord-taakbalk, pagina 21.
Voor meer informatie over de verschillende modi raadpleegt u 3.3.1 De Modi voor de Windows Control-Taakbalk, pagina 12.

Normaal

Trackstatus

Trackstatus

Toetsenbord
omhoog/omlaag
verplaatsen

Toetsenbord
omhoog/omlaag
verplaatsen

Links klikken/tikken

Links klikken/tikken

Sluiten

Sluiten

Primaire Selectie

Secundaire Selectie

Tertiarie Selectie

Afbeelding 3.8 Modi voor de Toetsenbord-taakbalk
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De Tertiaire Selectie is alleen beschikbaar voor de taak Links Klikken in de Taakbalk van het Toetsenbord.

In Windows 8.1 en 10 zullen de kleuren op de taakbalk zich aanpassen aan de Windows-instellingen.

3.9.2

Taakknoppen voor de taakbalk Toetsenbord

Pictogram

Taak / Actie

Beschrijving

Toetsenbord omhoog/omlaag
verplaatsen

Taak waarmee het toetsenbord boven of onder aan het scherm wordt
geplaatst.
Om de functie te activeren, blijft u zich op de knop fixeren
(dwell).

3.9.3

Links klikken/tikken

Taak waarmee u eenmaal met de linkermuisknop klikt of, voor apparaten met aanraakbediening, eenmaal met de vinger tikt.

Sluiten

Taak waarmee het toetsenbord wordt gesloten.

Woordvoorspelling

De engine voor woordvoorspelling die in Windows Control wordt gebruikt, is afkomstig van SwiftKey en wordt veel gebruikt op
tablets en smartphones. SwiftKey maakt gebruik van verschillende technologieën voor kunstmatige intelligentie, waarmee het
volgende woord dat de gebruiker wil typen, kan worden voorspeld. SwiftKey leert van eerdere teksten die de gebruiker heeft geschreven en biedt voorspellingen op basis van de momenteel ingevoerde tekst en eerder ingevoerde tekst. De taal voor woordvoorspelling varieert naargelang de instelling van Toetsenbordtaal.

Afbeelding 3.9 Toetsenbord met woordvoorspelling geactiveerd
Wanneer woordvoorspelling wordt gebruikt (raadpleeg 4 Instellingen Windows Control, pagina 24 voor meer informatie over
het activeren/deactiveren van Woordvoorspelling), worden er zes (6) vakjes boven het toetsenbord weergegeven. Het meest
linkse vakje geeft het meest waarschijnlijke voorspelde woord weer en de overige vijf (5) vakjes bevatten elk één voorspeld
woord. U kunt een voorspeld woord selecteren door het betreffende vakje te selecteren. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, typt u gewoon verder en hopelijk wordt het betreffende woord na invoer van het volgende teken weergegeven.
Als u Woordvoorspelling gebruikt en een woord met een accent, zoals café, wilt typen, is het vaak makkelijker om het
accent over te laten aan Woordvoorspelling. Typ gewoon "cafe" en een van de suggesties is dan "café".
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Terwijl de gebruiker typt, worden de laatste 5-10 tekens blauw weergegeven op de aangegeven/gemarkeerde toets. Voor meer
informatie raadpleegt u 4 Instellingen Windows Control, pagina 24. Met behulp van deze functie kan de gebruiker eenvoudig
spelfouten opmerken en hoeft de gebruiker niet te kijken naar de plaats waar de tekst wordt ingevoegd en is sneller typen
mogelijk.

3.10 Windows Control in combinatie met Regionaal Gebaseerde Applicaties
Windows Control kan in combinatie met andere oogbestuurde toepassingen worden gebruikt. “Blikbestuurde” gebieden in andere toepassingen zijn actief zolang er geen taak actief is in de Windows Control Taakbalk. Als u Windows Control in Blik &
Schakelaar modus gebruikt zal een Taakknop altijd “standaard actief” zijn, als u een taak moet deselecteren kijkt u gewoon terug
naar de geselecteerde taak voor een kort moment.

3.11 Eye Detection Indicator
Het Eye Detection Indicator,

, is een discrete indicator in het veld Activiteit in Windows.
, toont of Windows Control de ogen van de gebruiker heeft gedetecteerd.

De Oogdetectie-indicator kan een andere status hebben:
●

Ogen gedetecteerd (

).

Fungeert ook als positioneringsgids voor de gebruiker.

●

Geen ogen gedetecteerd, (

●

Geen eye-tracker aangesloten of eye tracker uitgeschakeld, (

).
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4

Instellingen Windows Control

Pictogrammen

Actie

Beschrijving

Eye Tracker

Opent de Eye Tracker-instellingen.
Voor meer informatie raadpleegt u 4.1 Eye Tracker , pagina 25.

Algemene instellingen

Opent de Algemene Instellingen.
Voor meer informatie raadpleegt u 4.2 Algemene instellingen , pagina
30.

Hulp & Gebruik

Opent de Help & Gebruik-instellingen.
Voor meer informatie raadpleegt u 4.3 Hulp & Gebruik , pagina 31.

Activatie & feedback

Opent de Activatie & Feedback-instellingen.
Voor meer informatie raadpleegt u 4.4 Activatie & feedback , pagina
32.

Taakbalk

Opent de Taakbalk-instellingen.
Voor meer informatie raadpleegt u 4.5 Taakbalk , pagina 35.

Toetsenbord

Opent de Toetsenbord-instellingen.
Voor meer informatie, zie 4.6 Toetsenbord , pagina 38.
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4.1

Eye Tracker

4.1.1

Het tabblad Kalibratie

Kalibratie profiel: Zal de naam van het actieve profiel tonen.
Profielen beheren Selecteer deze knop om te veranderen naar een reeds bestaand profiel. Voor meer informatie raadpleegt u
4.1.1.1 Profielen Beheren, pagina 25.
Maak een nieuw profiel aan. U staat op het punt om een nieuw profiel aan te maken. Voor meer informatie raadpleegt u
4.1.1.2 Nieuw Profiel Aanmaken, pagina 26.
Kalibratieresultaten: Selecteer deze knop om het resultaat van de kalibratie te bekijken. Voor meer informatie raadpleegt u
4.1.1.3 Kalibratieresultaten, pagina 26.
Kalibratie testen: Selecteer deze knop om de testkalibratiepagina te openen. Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.1.4 Kalibratie testen, pagina 27.
Type Kalibratie: Er zijn twee (2) verschillende soorten kalibraties: Nauwkeurig of Eenvoudig. Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.1.6 Type Kalibratie, pagina 27.
Ogen volgen: Selecteer hoe het apparaat de ogen van de gebruikers moet volgen tussen: Beide, Links of Rechts.

4.1.1.1

Profielen Beheren

Op de pagina Profielen Beheren kunt u een bestaand profiel activeren of verwijderen.
In het midden van het scherm, onder Actief Profiel, kunt u de naam van het actieve profiel zien.
Alle beschikbare profielen worden weergegeven als knop op de pagina, gebruik de
bare profielen te scrollen.
4.1.1.1.1

knop om door de beschik-

Een profiel activeren

1.

Selecteer de knop met de naam van het profiel om te activeren.

2.

Selecteer de knop Activeren rechtsboven in het scherm.

3.

Selecteer Ja om het geselecteerde profiel te activeren of Nee om te annuleren.

4.

Selecteer Afsluiten om de pagina te verlaten.

4.1.1.1.2

en

Een profiel verwijderen

1.

Selecteer de knop met de naam van het profiel om te verwijderen.

2.

Selecteer de knop Verwijderen linksboven in het scherm.
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3.

Selecteer Ja om het geselecteerde profiel te verwijderen of Nee om te annuleren.

4.

Selecteer Afsluiten om de pagina te verlaten.

4.1.1.2

Nieuw Profiel Aanmaken

1.

Selecteer het Kalibratietype dat u wilt gebruiken.
Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.1.6 Type Kalibratie, pagina 27.

2.

Selecteer de knop Nieuw profiel aanmaken.

3.

Selecteer Ja om door te gaan of Nee om te annuleren.

4.

Geef het nieuwe profiel een naam.
Toetsenbord en muis moeten worden gebruikt.
Alleen alfanumerieke tekens kunnen worden gebruikt.

5.

Selecteer de Volgende knop.

6.

Plaats de gebruiker zodanig dat de twee punten, die de ogen van de gebruikers vertegenwoordigen, in het midden van
het vak op het scherm staan.
Het kalibratieproces begint wanneer de rechter punt naar de gebruiker knippert.

7.

Volg de instructies op het scherm voor het uitvoeren van een kalibratie.

8.

Bekijk de kalibratieresultaten.
Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.1.3 Kalibratieresultaten, pagina 26.

9.

Selecteer Afsluiten om de kalibratie te accepteren.

4.1.1.3

Kalibratieresultaten
Dit werkt alleen op de IS-4 Eye Trackers, dus niet op de IS-20 en IS-3 Eye Trackers. Raadpleeg de technische specificaties van uw Eye Tracker voor meer informatie over het Eye Tracker-platform dat u gebruikt.

Op de pagina met kalibratieresultaten kunt u het resultaat van de kalibratie voor elk van de kalibratiepunten bekijken. Hoeveel kalibratiepunten er op de pagina worden getoond, is afhankelijk van het kalibratietype dat u heeft gekozen en de manier waarop u
de kalibratie heeft aangepast.
Een kalibratiepunt kan drie (3) verschillende statussen hebben:
●
●
●

Geweldig (groen)
Goed (geel)
Geen gegevens (rood)
Als u het kalibratietype "Accuraat" gebruikt, wordt de kalibratie automatisch opnieuw gestart als de eye tracker geen
gegevens van een kalibratiepunt kan ontvangen.
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4.1.1.4

Kalibratie testen

Op de kalibreringstestpagina kan de kalibratie worden getest, met behulp van vooraf gedefinieerde doelen op het scherm, om
te zien of de gebruiker de Eye tracker opnieuw moet kalibreren.
1.

Kijk naar elke punt in elke cirkel op het scherm om te zien hoe nauwkeurig het oogvolgen gaat dat gebied.

2.

Selecteer Afsluiten als u klaar bent.

4.1.1.5

Opnieuw Kalibreren

1.

Selecteer het Kalibratietype dat u wilt gebruiken.
Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.1.6 Type Kalibratie, pagina 27.

2.

Selecteer de Opnieuw Kalibrerenknop om een nieuw kalibratieproces te starten voor het actieve profiel.

3.

Volg de instructies op het scherm voor het uitvoeren van een kalibratie.

4.

Bekijk de kalibratieresultaten.
Voor meer informatie raadpleegt u 4.1.1.3 Kalibratieresultaten, pagina 26.

5.

Selecteer Afsluiten om de kalibratie te accepteren.

4.1.1.6

Type Kalibratie

Er zijn twee (2) verschillende soorten kalibratie beschikbaar: Nauwkeurig en Eenvoudig.
4.1.1.6.1

Precies

Selecteer het Nauwkeurig-vakje om het meest nauwkeurige kalibratietype te activeren.
Met het nauwkeurige kalibratietype geactiveerd wordt de kalibratieprocedure een zeven (7) punten, 'pop de punten'-kalibratie.
Het nauwkeurige kalibratietype is het standaard kalibratietype.
4.1.1.6.2

Eenvoudig

Selecteer de Eenvoudig-vak als u het kalibratieproces wilt aanpassen.
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Selecteer de knop Aanpassen naast de Eenvoudig-knop om het kalibratieproces aan te passen.

Kalibratiepunten: Selecteer of er 1, 2, 5, of 9 kalibratiepunten moeten worden gebruikt.
1-punts kalibratie is niet beschikbaar op PCEye Go.

Stappen-door: Schakel het Door heen lopen Aan/Uit selectievakje op “Aan” om de functie te activeren waarin u de “S” toets
op een toetsenbord gebruikt of tikken/klikken op het scherm om door de kalibratie te lopen.
Prikkel:
Selecteer de knop Bladeren om de Stimulus van de standaard witte stip te wijzigen in:
●
●
●
●

Één van de meegeleverde stimuli, Afbeelding of Video
Een afbeelding van het favoriete speelgoed van de gebruiker
Een favoriete video
Of iets anders.

Selecteer de knop Achtergrond om de kleur van de achtergrond voor de kalibratieprocedure te wijzigen.
Snelheid van de Stimulus: Selecteer de snelheid voor de stimulus om over het scherm te bewegen tussen drie verschillende
niveaus:
●
●
●

Langzaam
Middelgroot
Snel

Grootte Stimulus: Selecteer de grootte van de stimulus wanneer de stimulus op het scherm wordt getoond tussen drie verschillende niveaus:
●
●
●

Klein
Middelgroot
Groot

Sluiten Selecteer de Afsluiten knop om de pagina te verlaten.
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4.1.2

Het tabblad Geavanceerd

Pauzeknop beschikbaar maken wanneer buiten scherm wordt gekeken: Schakel het Aan/Uit selectievakje om op Aan
als de pauzetoets op het scherm moet verschijnen wanneer de gebruiker buiten het scherm kijkt, zodat de gebruiker gemakkelijk
kan pauzeren en opnieuw beginnen met eye tracking.
EyeMobile Bevestigingssteun: Schakel het Aan / Uit-selectievakje van de EyeMobile-bevestigingssteun op Aan als u een
EyeMobile of EyeMobile Mini gebruikt. De EyeMobile-instelling voor de bevestigingssteun is niet relevant voor EyeMobile Plus
en dus uitgeschakeld.

4.1.2.1

Instellingen Beeldscherm

Als er meer dan één (1) beeldscherm gebruikt wordt, moet u opgeven op welk beeldscherm de eye tracker is aangesloten. Het
systeem zal ook moeten weten hoe groot het beeldscherm is dat wordt gebruikt.
Werkt alleen op Extended Desktop en niet op Gedupliceerde Desktop.

1.

Gebruik de

of

om te selecteren op welk beeldscherm de oogtracker is aangesloten.

2.

Lijn de linker- en rechter verticale lijn uit, die onder de visualisatie van de oogtracker op het scherm staan, met de markeringen die bovenop de oogtracker in gebruik zijn.

Tobii Dynavox Windows Control Gebruikershandleiding v.1.2 - nl-NL

4 Instellingen Windows Control

29

Dit zal de grootte van het beeldscherm instellen dat wordt gebuikt voor de Windows Control.
3.

4.2
4.2.1

Selecteer Gereed om af te ronden.

Algemene instellingen
Het tabblad Algemeen

Lanceer Windows Control automatisch met Windows: Schakel het Selectievakje Aan of Uit op Aan als Windows Control
automatisch start wanneer Windows wordt opgestart.
Controller minimaliseren bij starten Windows: Schakel het Selectievakje Aan / Uit op Aan als de Windows Control Controller automatisch wordt geminimaliseerd wanneer Windows wordt opgestart.

4.2.2
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Op de Info-pagina is alle Versieinformatie te vinden voor de software en de Eye tracker hardware. Deze informatie kan gemakkelijk worden gekopieerd door de knop Kopieer info te selecteren en deze kan indien nodig in een e-mail of andere software
worden geplakt.

4.2.2.1

Licentiecode
De licentieknop is niet Gaze-geschakeld, dus vraag iemand om te helpen als u de licentie moet wijzigen.

Om de licentie te activeren zie 2.2.1 Licentie activeren, pagina 6 .
Om de licentie te deactiveren zie 2.2.2 Licentie deactiveren, pagina 8 .

4.3
4.3.1

Hulp & Gebruik
De Help Tab

Selecteer de knop Ga naar online help om de Tobii Dynavoxproductondersteuningspagina's op internet in de standaardwebbrowser te openen. Op de ondersteuningswebpagina's kan de gebruiker veelgestelde vragen, ondersteuning, training, video's
en documentatie vinden over Windows Control en alle andere producten van Tobii Dynavox.
Controleer of de computer/het apparaat is verbonden met internet.

Selecteer de Start de Handleiding-knop om de meegeleverde handleiding uit te voeren als de gebruiker meer oefening nodig
heeft. De handleiding kan zo vaak gestart worden als de gebruiker wil.
Selecteer de knop Informatie opslaan naar bestand om om alle logboeken te kopiëren die van belang zijn als u ondersteuning
nodig heeft. Dit bestand kan eenvoudig worden toegevoegd aan een e-mail en worden verzonden naar het
ondersteuningsteam.
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4.3.2

Het tabblad Gebruik

Help ons om te verbeteren: Om ons te helpen de Tobii Dynavox software te verbeteren, schakelt u het Aan/Uit vakje op Aan.

4.4

Activatie & feedback

4.4.1

Het tabblad Activatie

4.4.1.1

Instellingen Blik

In het tabblad Activatie worden alle instellingen met betrekking tot hoe de gebruiker interacteert met
Windows Controlingesteld. Of de gebruiker de Blik of Blik & Schakelaar moet gebruiken om de commando's uit te voeren en
hoe de interactie zal werken.
Activeringsmethode:
●
●

Blik - Kies Blik om de zoomfunctie die eindigt met het uitvoeren van de gewenste taak met uw blik te activeren.
Blik & Schakelaar - Kies Blik & Schakelaar om een schakelaar te gebruiken om de zoomfunctie die eindigt met de uitvoering van de gewenste taak te activeren.

Knop Fixeertijd (miliseconden)
De knop Fixeertijd kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de instelling te
wijzigen. Door de knop Fixeertijd te wijzigen, kunt u aanpassen hoelang de gebruiker naar een knop moet kijken voordat de taak
wordt uitgevoerd. Links op de schaal worden de lagere fixeertijden weergegeven en rechts de hogere snelheden.
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Toetsenbord Fixeertijd (miliseconden)
De Toetsenbord Fixeertijd kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de instelling te wijzigen. Door de Toetsenbord Fixeertijd te wijzigen, kunt u aanpassen hoelang de gebruiker naar een toets op het toetsenbord moet kijken voordat de toets wordt uitgevoerd. Links op de schaal worden de lagere Toetsenbord fixeertijden
weergegeven en rechts de hogere.
Wegkijken voor herselectie
●
●

Aan - Kies Aan om Weg te kijken voor u opnieuw selecteert te activeren. Wanneer de optie Aan staat, moet de
gebruiker eerst wegkijken van het actieve blikgebied om opnieuw hetzelfde blikgebied te kunnen activeren.
Uit - Kies Uit om Wegkijken voor u opnieuw selecteert te deactiveren. Bij Uit wordt het actieve blikgebied steeds
opnieuw geactiveerd zolang de gebruiker naar het blikgebied staart. (standaard)

Knoppen voor Eye Gaze beperken tot Tobii Dynavox applicaties
●

●

4.4.1.2

Aan - Kies Aan om Beperk Eye Gaze knoppen alleen tot Tobi Dynavox applicaties te activeren. Bij Aan, wordt
het actieve kijkgebied geactiveerd en wordt het commando dat aan het gebied is gekoppeld, uitgevoerd en de
Tobii Dynavox feedbackinteractie wordt alleen getoond in Tobii Dynavox software en applicaties.
Uit - Kies Uit om Eye Gaze knoppen beperken tot alleen Tobi Dynavox applicaties te deactiveren. Bij Uit, wordt
het actieve kijkgebied geactiveerd en wordt het commando dat aan het gebied is gekoppeld, uitgevoerd en de
Tobii Dynavox feedbackinteractie wordt getoond in Tobii Dynavox en software en applicaties van derden. (standaard)

Instellingen Blik & Schakelaar

Minimale Kliktijd: De hoeveelheid tijd die de gebruiker op de schakelaar moet drukken voordat deze een selectie maakt.
Tijd tussen klikken: De hoeveelheid "dode tijd" die Windows Control wacht voordat er verdere schakelaarinvoer mogelijk is.
Wegkijken voor herselectie
●
●

Aan - Kies Aan om Weg te kijken voor u opnieuw selecteert te activeren. Wanneer de optie Aan staat, moet de
gebruiker eerst wegkijken van het actieve blikgebied om opnieuw hetzelfde blikgebied te kunnen activeren.
Uit - Kies Uit om Wegkijken voor u opnieuw selecteert te deactiveren. Bij Uit wordt het actieve blikgebied steeds
opnieuw geactiveerd zolang de gebruiker naar het blikgebied staart. (standaard)

Knoppen voor Eye Gaze beperken tot Tobii Dynavox applicaties
●

●

Aan - Kies Aan om Beperk Eye Gaze knoppen alleen tot Tobi Dynavox applicaties te activeren. Bij Aan, wordt
het actieve kijkgebied geactiveerd en wordt het commando dat aan het gebied is gekoppeld, uitgevoerd en de
Tobii Dynavox feedbackinteractie wordt alleen getoond in Tobii Dynavox software en applicaties.
Uit - Kies Uit om Eye Gaze knoppen beperken tot alleen Tobi Dynavox applicaties te deactiveren. Bij Uit, wordt
het actieve kijkgebied geactiveerd en wordt het commando dat aan het gebied is gekoppeld, uitgevoerd en de
Tobii Dynavox feedbackinteractie wordt getoond in Tobii Dynavox en software en applicaties van derden. (standaard)
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4.4.2

De Feedback tab

Type feedback:
●
●
●

Klok - De visuele feedback is een klok die opgevuld wordt tijdens de gespecificeerde Knop Fixeertijd. Wanneer de klok
volledig is opgevuld, wordt de taak uitgevoerd.
Stip - De visuele feedback is een krimpende stip voor Blik-gebruikers of een statische stip voor gebruikers van de Schakelaar wanneer er een taak wordt uitgevoerd.
Onzichtbaar - Er wordt geen visuele feedback getoond op het scherm wanneer er een taak wordt uitgevoerd.

Feedbackkleur: Selecteer de Wijzigen-knop om de kleur van de feedback te selecteren. Voor beschikbare kleuren, zie Afbeelding 4.1 Beschikbare kleuren, pagina 34.

Afbeelding 4.1 Beschikbare kleuren
Grootte feedback: De feedbackgrootte van het gekozen feedbacktype kan worden ingesteld op drie (3) verschillende
waarden.
●
●
●
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Middelgroot
Groot
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4.5

Taakbalk

4.5.1

De Taakbalk Tab

4.5.1.1

Taken

Selecteer de knop Wijzigen om toegang te krijgen tot de pop-up waar taken kunnen worden toegevoegd of verwijderd van de
Taakbalk.

Selecteer welke taken u op de taakbalk wilt gebruiken. Voor meer informatie over de taken raadpleegt u 3.4 Gewone taken, pagina 13.
Maar denk erom: hoe meer taken er op de Taakbalk zijn hoe moeilijker het kan zijn om te selecteren op kleinere
schermen.
Zet het selectievakje Aan/uit op Aan voor elke Taak om het in te schakelen voor gebruik op de Taakbalk.
Zet het selectievakje Aan/uit op Uit voor iedere taak om hem uit te schakelen en onzichtbaar te maken op de Taakbalk.

4.5.1.2

Links Klikken Maximaliseren

Door Maximaliseren Links klikken / tikken te activeren, kan het actieve gebied van de taak Links klikken / tikken in de taakbalk
aanzienlijk worden vergroot, zodat de Links Klikken taak gemakkelijker geselecteerd kan worden.
Gebruik de Links klikken Maximaliseren-functie om de taak Links klikken op de taakbalk uit te vouwen en te benadrukken.
Als deze op Uit staat, worden alle geselecteerde taken op gelijke afstand van elkaar geplaatst op de taakbalk. Als deze op Aan
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staat, behouden alle andere taken dan Links klikken hun originele, kleinere maten en vult de taak Links klikken de resterende
ruimte op de taakbalk.

4.5.1.3

Grootte Taakbalk

Met de grootte van de Taakbalk kan de Taakbalk worden gewijzigd in drie (3) groottes:
Klein

Middelgroot

Groot

Als u een groter formaat selecteert voor de taakbalk, wordt het actieve gebied rond de taak uitgebreid zodat het gemakkelijker
wordt voor de gebruiker om de taak te selecteren. De actuele actieve regio wordt buiten het scherm uitgebreid en het icoon
voor de taken ligt altijd in het midden van de actieve regio.

4.5.1.4

Automatisch Verbergen

Verbergt de taakbalk automatisch. Beschikbaar voor alle Klevende taken en voor alle taken in de Schakelaar-activatiemodus.
Schakel het selectievakje Aan / Uit op Aan om Automatisch verbergen in te schakelen.
Schakel het selectievakje Aan / Uit op Uit om Automatisch verbergen uit te schakelen.

4.5.2

Het tabblad Selectie

4.5.2.1

Primaire Selectie

De Primaire Selectie is altijd geactiveerd en kan niet worden gedeactiveerd.
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4.5.2.2

Secundaire Selectie

De Secundaire Selectie staat standaard altijd Uit. Als u het op Aan heeft gezet, zal de Secondaire Selectie beschikbaar worden
gemaakt.

4.5.2.3

Tertiaire Selectie

De Tertiaire Selectie staat standaard altijd Uit. Als u het op Aan heeft gezet, zal de Tertiaire Selectie beschikbaar worden gemaakt. Met de Tertiaire Selectie zijn de Klevende- en Veilig Klikken-taken beschikbaar. Voor meer informatie raadpleegt u 3.5
“Klevende” Taken, pagina 15 en 3.6 Veilig Klikken, pagina 16.

4.5.3

Het tabblad Zoom

Zoomdiepte
De zoomdiepte kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de instelling te wijzigen. Door de diepte te wijzigen, kunt u bepalen hoe sterk er wordt ingezoomd vóór het uitvoeren van de taak. Hoe verder naar
rechts op de schaal, hoe sterker er wordt ingezoomd.
Als de diepte is ingesteld op nul, wordt er niet gezoomd. Met Primaire selectie is dit een instant klik. Met Secundaire
selectie is dit nog steeds zoomen.
Zoomsnelheid
De zoomsnelheid kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de instelling te
wijzigen. Door de snelheid te wijzigen, kunt u bepalen hoe snel er wordt ingezoomd vóór het uitvoeren van de taak. Hoe verder
naar rechts op de schaal, hoe sneller er wordt ingezoomd.
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4.6

Toetsenbord

Woordvoorspelling
●
●

Aan - Kies Aan om woordvoorspelling te activeren bij gebruik van het bliktoetsenbord. (standaard)
Uit - Kies Uit om woordvoorspelling te deactiveren bij gebruik van het bliktoetsenbord.

Geluidsfeedback
●
●

Aan - Kies Aan om geluidsfeedback te activeren bij het selecteren van een knop op het bliktoetsenbord.
Uit - Kies Uit om geluidsfeedback te deactiveren bij selectie van een knop op het bliktoetsenbord.

Grootte
●
●

Klein - Kies Klein om een kleiner bliktoetsenbord te gebruiken, dat minder dan de helft van het scherm in beslag neemt,
zie Afbeelding 4.2 Indeling klein toetsenbord (standaard), pagina 38.
Groot - Kies Groot om een groter bliktoetsenbord te gebruiken, dat de helft van het scherm in beslag neemt, zie Afbeelding 4.3 Indeling groot toetsenbord, pagina 39.

Afbeelding 4.2 Indeling klein toetsenbord (standaard)
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Afbeelding 4.3 Indeling groot toetsenbord
Taal
De geselecteerde taal voor toetsenbordindeling wordt getoond. Selecteer de knop Wijzigen om de toetsenbordindeling te wijzigen naar een andere taal. Er zijn een aantal verschillende talen voor toetsenbordindeling beschikbaar.
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5
5.1

Virtual Remote
Virtual Remote Overzicht

Afbeelding 5.1 Overzicht van Virtual Remote
De Virtual Remote is onderverdeeld in twee gebieden:
●
●

Het Virtual Remote Menu, voor meer informatie zie 5.1.1 Virtual Remote Menu, pagina 40.
De Actieve Afstandsbediening, voor meer informatie zie 5.1.2 De Active Remote, pagina 41.

5.1.1

Virtual Remote Menu

Afbeelding 5.2 Het Virtual Remote Menu
De iconen in het Virtual Remote menu zijn:
Taakknop
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Actie

Beschrijving

Afstandsbediening toevoegen

Selecteer deze actie om een nieuwe afstandsbediening toe te voegen, zie 5.2.4 Een afstandsbediening toevoegen , pagina 43.

Informatie

Selecteer deze actie om de informatie te openen, zie 5.2.6 Informatie
, pagina 59.

Links

Selecteer deze actie om de afstandsbediening te activeren die aan
de linkerkant zit van de actieve afstandbediening.

Rechts

Selecteer deze actie om de afstandbediening te activeren rechts van
de actieve afstandsbediening.

Bewerkingsmodus

Selecteer deze actie om naar de Bewerkingsmodus te gaan van de
actie afstandsbediening, zie 5.2.5 Bewerkingsmodus , pagina 51.

Afsluiten/Minimaliseren

Selecteer deze optie om de Virtual Remote applicatie te
minimaliseren.

5 Virtual Remote
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5.1.2

De Active Remote

De active remote control is altijd de afstandsbediening die in het midden staat in het Virtual Remote Menu, zie Afbeelding 5.3
Active Remote.

Afbeelding 5.3 Active Remote
Alle knoppen die zichtbaar zijn op het scherm behoren tot de active remote.

U zult ook in staat zijn om de namen van tot twee (2) of meer beschikbare afstandsbedieningen te zien, één aan elke kant van de
active remote. U zult alleen de naam zien en niet de knoppen voor de beschikbare afstandsbedieningen totdat u een afstandsbediening actief maakt.

5.1.3

De Knoppen

Afbeelding 5.4 De Knoppen
Alle knoppen die zichtbaar zijn op het scherm behoren tot de active remote. Er zijn twee (2) soorten knoppen op de
afstandsbediening.
●

Actieve Knop

●

Inactieve Knoppen

, zie Afbeelding 5.5 Actieve Knoppen, pagina 42
, zie Afbeelding 5.6 Inactieve Knoppen, pagina 42
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De hoeveelheid knoppen en de functies van de knoppen zal verschillend zijn afhankelijk van welk soort systeem de gebruiker wil controleren.

Afbeelding 5.5 Actieve Knoppen

Afbeelding 5.6 Inactieve Knoppen

5.2

Het gebruiken van Tobii Dynavox Virtual Remote

Tobii Dynavox Virtual Remote maakt het voor de gebruiker mogelijk om een tv, dvd, audiosysteem etc. te bedienen vanaf het
apparaat.
Alle functies in Virtual Remote zijn voorbereid op Aanraken en de Muis, wat het gemakkelijker maakt voor een zorgverlener of assistent om de gebruiker te helpen indien nodig.
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5.2.1

Bij de eerste keer opstarten

Een korte handleiding zal de gebruiker kennis laten maken met de layout van de Virtual Remote software. Volg gewoon de instructies op het scherm.

Afbeelding 5.7 Het Virtual Remote Introductiescherm.

5.2.2

Veranderen Actieve Afstandsbediening

Om de actieve afstandsbediening te veranderen:
●

Selecteer één van de namen rechts of links van de actieve afstandsbediening.

●

of gebruik de

en

knop om door de beschikbare afstandsbedieningen te scrollen.

De actieve afstandsbediening is altijd de afstandsbediening die in het midden van het Virtual Remote Menu staat.

5.2.3

Het gebruiken van knoppen op een afstandsbediening

Selecteer gewoon een knop die u wilt gebruiken en zend het signaal naar het apparaat. Volumeknoppen worden meestal geconfigureerd om een continu signaal uit te zenden zo lang de knop geselecteerd is. Voor meer informatie raadpleegt u 5.2.5.3.1
Lengte Signaal, pagina 54.
Om een getal groter dan 9 in te voeren (bv. meerdere cijfers) volg de volgende procedure.
Lijst met Stappen voor Getallen groter dan 9
1.

Selecteer alle cijfers in de volgorde waarop ze moeten worden verstuurd.
Alle geselecteerde cijfers zullen zichtbaar zijn in een wit vak onder het cijfergedeelte van de afstandsbediening.

2.

Selecteer de Versturen knop om de signalen naar het apparaat te versturen of Wissen om alle geselecteerde cijfers te
verwijderen.

5.2.4

Een afstandsbediening toevoegen

Er zijn twee (2) manieren om een nieuwe afstandsbediening toe te voegen.
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5.2.4.1

Een voorgeprogrammeerde afstandsbediening toevoegen

Om een voorgeprogrammeerde afstandsbediening toe te voegen volgt u deze procedure:
Stappenlijst om een Voorgeprogrammeerde Afstandsbediening toe te voegen
1.

Selecteer de

2.

Selecteer de Voorgeprogrammeerde afstandsbediening knop

3.

Selecteer het type Voorgeprogrammeerde afstandsbediening
●
●
●

4.

44

van het menu.

Tv
DVD/BLURAY
AUDIO

Selecteer het merk uit de lijst
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Als u het merk niet kunt vinden, selecteer dan Overige, voor meer info zie 5.2.4.1.1 Andere Afstandsbedieningen, pagina 46

5.

Als een merk geselecteerd is, zal er een popup met informatie verschijnen over hoe veel verschillende voorgeprogrammeerde afstandsbedieningen er zijn.

Selecteer de OK knop.
6.

Selecteer een afstandsbediening

7.

Probeer onze verschillende signalen op de geselecteerde afstandsbediening om een geschikte afstandsbediening te
identificeren.

8.

Herhaal stap 6 & 7 totdat de meest geschikte afstandsbediening is gevonden.

Gebruik de
9.

en

knop om door de beschikbare afstandsbedieningen te scrollen.

Selecteer de geschiktste afstandsbediening.
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10. Selecteer Gebruiken knop.

11. De geselecteerde afstandsbediening zal naar de beschikbare afstandsbedieningen gekopieerd worden.

Selecteer de Ga naar Afstandsbediening knop om af te ronden.
5.2.4.1.1

Andere Afstandsbedieningen

Om andere afstandsbedieningen toe te voegen volgt u deze procedure:
Stappenlijst Andere Afstandsbedieningen Toevoegen
1.

Volg stap 1 - 3 in de stappenlijst: Stappenlijst om een Voorgeprogrammeerde Afstandsbediening toe te voegen, pagina
44.

2.

Selecteer de Overige knop.

3.

Type de merknaam in het tekstvak.
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Om het zoekresultaat te beperken, type meer tekens in.

4.

Selecteer het merk.

5.

Als een merk geselecteerd is, zal er een popup met informatie verschijnen over hoe veel verschillende voorgeprogrammeerde afstandsbedieningen er zijn.

Selecteer de OK knop.
6.

Selecteer een afstandsbediening
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7.

Probeer verschillende signalen op de geselecteerde afstandsbediening om een geschikte afstandsbediening te
identificeren.

8.

Herhaal stap 6 & 7 totdat de beste afstandsbediening is gevonden.

Gebruik de
9.

en

knop om door de beschikbare afstandsbedieningen te scrollen.

Selecteer de geschiktste afstandsbediening.

10. Selecteer Gebruiken knop.

11. De geselecteerde afstandsbediening zal naar de beschikbare afstandsbedieningen gekopieerd worden.

Selecteer de Ga naar Afstandsbediening knop om af te ronden.

5.2.4.2

Een niet-voorgeprogrammeerde Afstandsbediening toevoegen.

Om een nieuwe niet-voorgeprogrammeerde afstandsbediening toe te voegen, volgt u deze procedure:
Stappenlijst Toevoegen niet-voorgeprogrammeerde afstandsbediening
1.
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Selecteer de
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2.

Selecteer de Niet-Voorgeprogrammeerd knop

3.

Selecteer type van Niet-Voorgeprogrammeerde Afstandsbediening knop
●
●
●
●
●

4.

Tv
AUDIO
KABEL DOOS
DVD of BLURAY
LEEG SJABLOON

Selecteer een knop om te programmeren.

De beschikbare iconen zullen verschillen afhankelijk van welk type Afstandsbediening werd geselecteerd in
Stap 3.
5.

Selecteer een knop om te programmeren.
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6.

Richt met de afstandsbediening op uw Tobii Dynavox IR ontvanger en druk op de gewenste knop op de afstandsbediening waarvan u wilt dat Virtual Remote die leert.

7.

Als het signaal is bewaard in Virtual Remote zal de Gereed popup getoond worden.

De popup zal automatisch sluiten na een paar seconden.

8.

Herhaal stap 5 - 7 totdat u alle benodigde knoppen heeft geprogrammeerd op de afstandsbediening.
Om knoppen op de Afstandsbediening te veranderen of te verwijderen moet u programmeren beëindigen en
naar de Bewerkingsmodus gaan. Voor meer informatie over Bewerkingsmodus zie 5.2.5 Bewerkingsmodus ,
pagina 51.

9.

50

Selecteer Gereed om af te ronden.
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5.2.5

Bewerkingsmodus

Met Bewerkingsmodus kunt u veranderingen doorvoeren op bestaande afstandsbedieningen. Zorg ervoor dat de afstandsbediening die u wilt bewerken in de actieve modus staat. Om de Bewerkingsmodus in te gaan, volgt u de volgende procedure:
Stappenlijst Bewerkingsmodus
1.

Selecteer de

2.

Selecteer welk onderdeel van de afstandsbediening u wilt veranderen. De volgende veranderingen kunnen worden
doorgevoerd:
●
●
●
●
●

5.2.5.1

(Bewerkingsmodus) knop.

Naam veranderen van de Afstandsbediening, zie 5.2.5.1 De naam van en afstandsbediening veranderen, pagina 51
Een Afstandsbediening verwijderen, zie 5.2.5.2 Een Afstandsbediening verwijderen, pagina 52
Veranderingen doorvoeren op een bestaande actieve knop, zie 5.2.5.3 Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande Actieve Knop.
Veranderingen doorvoeren op een bestaande, niet-geprogrammeerde knop, zie 5.2.5.4 Veranderingen doorvoeren
aan een Bestaande, niet-geprogrammeerde Knop, pagina 56.
Een nieuwe knop toevoegen aan een lege plek, zie 5.2.5.5 Een nieuwe Knop toevoegen aan een lege plek, pagina
58

De naam van en afstandsbediening veranderen

Om de naam van een afstandsbediening te veranderen, volgt u deze procedure:
De naam van en afstandsbediening veranderen
(Bewerkingsmodus) knop.

1.

Selecteer de

2.

Selecteer het “Selecteer hier om te bewerken” vak rond de naam van de afstandsbediening.
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3.

Selecteer het Hernoemen knop.

4.

Type het nieuwe label in.
Zorg ervoor dat u een korte naam gebruikt.

5.

Selecteer de Enter toets op het toetsenbord om het hernoemen af te ronden.

6.

Selecteer het

5.2.5.2

icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

Een Afstandsbediening verwijderen

Om een afstandsbediening te verwijderen, volgt u de volgende procedure:
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Stappenlijst voor het Verwijderen van een Afstandsbediening
1.

Selecteer de

2.

Selecteer het “Selecteer hier om te bewerken” vak rond de naam van de afstandsbediening.

3.

Selecteer de Verwijderen knop.

4.

Selecteren:
●
●

5.

5.2.5.3

(Bewerkingsmodus) knop.

Ja om te verwijderen
Nee om te Annuleren

Selecteer het

icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande Actieve Knop

Om veranderingen door te voeren aan een bestaande actieve knop volgt u deze procedure:
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Stappenlijst Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande Actieve Knop
1.

Selecteer de

2.

Selecteer een knop met een zwarte achtergrond en icoon of tekst, bv.
ken” vak rond de afstandsbedieningsknoppen.

3.

Selecteer een van de volgende acties:
●
●
●
●
●

4.

, in het “Selecteer een knop om te bewer-

Lengte Signaal, zie 5.2.5.3.1 Lengte Signaal.
Nieuw Signaal, zie 5.2.5.3.2 Nieuw Signaal, pagina 55
Tekst veranderen, zie 5.2.5.3.3 Tekst veranderen, pagina 55
Icoon veranderen, zie 5.2.5.3.4 Veranderen Icoon, pagina 56
Wisknop, zal alle informatie die opgeslagen is omtrent de knop verwijderen.

Selecteer het

5.2.5.3.1

(Bewerkingsmodus) knop.

icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

Lengte Signaal

Om het ontvangende apparaat het signaal te laten begrijpen van de Virtual Remote, kan het nodig zijn om de lengte van het signaal te veranderen. De lengte van het signaal moet ook ingesteld worden als u een knop een signaal wilt laten uitzenden zolang
u de knop geselecteerd heeft.
Selecteer één (1) van de volgende alternatieven:
●
●
●
●
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Normaal - zal het IR-signaal uitzenden in één korte stoot.
Lang - zal het IR-signaal uitzenden gedurende één (1) seconde.
Extra lang - zal het IR-signaal uitzenden gedurende twee (2) seconden.
Continu - zal het signaal uitzenden zolang de knop is geselecteerd.
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Dit is een typische instelling voor een volumeknop bijvoorbeeld.

5.2.5.3.2

Nieuw Signaal

Om een nieuw signaal voor een knop te programmeren, volgt u de volgende procedure:
Stappenlijst Nieuw Signaal
1.

Richt de afstandsbediening op uw Tobii Dynavox IR ontvanger en druk op de gewenste knop op de afstandsbediening
die u wilt leren aan de Virtual Remote.

2.

Als het signaal is bewaard in Virtual Remote zal de Gereed popup getoond worden.

De popup zal automatisch sluiten na een paar seconden.

5.2.5.3.3

Tekst veranderen

Om tekst te veranderen, volgt u deze procedure:
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Stappenlijst Tekst veranderen
1.

Type de tekst in die op de knop moet staan.

2.

Selecteer de Enter/Return toets op het toetsenbord om de tekst te accepteren.

5.2.5.3.4

Veranderen Icoon

Om een icoon te veranderen, volgt u de volgende procedure:
1.

Selecteer een beschikbaar icoon.

2.

Selecteer de Opslaan knop om de icoon te accepteren.

5.2.5.4

Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande, niet-geprogrammeerde Knop

Om veranderingen door te voeren aan een bestaande, niet-geprogrammeerde knop, volgt u deze procedure:
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Stappenlijst Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande, niet-geprogrammeerde knop
1.

Selecteer de

2.

Selecteer een knop, met een grijze achtergrond en icoon of tekst, bv.
ken” vak rond de afstandsbedieningsknoppen.

3.

Selecteer een van de volgende acties:
●
●
●
●

4.

, in het “Selecteer een knop om te bewer-

Programmeren, zie 5.2.5.4.1 Programmeren, pagina 57
Tekst veranderen, zie 5.2.5.3.3 Tekst veranderen, pagina 55
Icoon veranderen, zie 5.2.5.3.4 Veranderen Icoon, pagina 56
Wisknop, zal alle informatie die opgeslagen is omtrent de knop verwijderen.

Selecteer het

5.2.5.4.1

(Bewerkingsmodus) knop.

icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

Programmeren

Om een signaal voor een knop te programmeren, volgt u deze procedure:
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Stappenlijst Programmeren
1.

Richt de afstandsbediening op uw Tobii Dynavox IR ontvanger en druk op de gewenste knop op de afstandsbediening
die u wilt leren aan de Virtual Remote.

2.

Als het signaal is bewaard in Virtual Remote zal de Gereed popup getoond worden.

De popup zal automatisch sluiten na een paar seconden.

5.2.5.5

Een nieuwe Knop toevoegen aan een lege plek

Om een nieuwe knop toe te voegen aan een lege plek volgt u deze procedure:
Stappenlijst voor Een nieuwe knop toevoegen aan een Lege Plek
1.
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Selecteer de
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(Bewerkingsmodus) knop.
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2.

Selecteer een knop met een grijze achtergrond die leeg is, bv.
rond de afstandsbedieningsknoppen.

3.

Selecteer een van de volgende acties:
●
●

4.

5.2.6

, in het “Selecteer een knop om te bewerken” vak

Tekst veranderen, zie 5.2.5.3.3 Tekst veranderen, pagina 55
Icoon veranderen, zie 5.2.5.3.4 Veranderen Icoon, pagina 56

Selecteer het

icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

Informatie

In de informatiepagina zult u alle Versie-informatie vinden voor zowel de hardware en de verschillende onderdelen van de
software.
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Help ons om te verbeteren: Om ons te helpen de Tobii Dynavox software te verbeteren, schakelt u het Aan/Uit vakje op Aan
. Selecteer de Meer Informatie knop om een pagina te openen met informatie over waar dit allemaal over gaat. Voor meer informatie raadpleegt u Afbeelding 5.8 Gegevens Verzamelen, pagina 60.

Afbeelding 5.8 Gegevens Verzamelen
Handleidingen: U zult ook in staat zijn om de Virtual Remote Handleiding te lanceren door de Lanceren knop te selecteren.
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Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox apparaat
Online help
Raadpleeg de productspecifieke ondersteuningspagina voor uw Tobii Dynavox apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product.Vind onze ondersteuningspagina's online op: www.TobiiDynavox.com/support-training

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper
Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest
bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact

