
Tobii eye-tracker
Brugervejledning

Computermodel: Alienware 17 R4



Bemærk, forsigtig og advarsel
BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, 
hvordan du bruger produktet optimalt.

FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af 
hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå 
dette problem.

ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade 
eller død.

© 2016 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af 
amerikansk og international copyright og lovgivning om immateriel ejendom. Dell og 
Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiktioner. Alle 
andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2016 - 10

rev. A00



Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsinstruktioner................................................4

Tobii Eye-tracker........................................................... 5
Sådan konfigureres Tobii Eye-tracker................................................ 5

Sådan oprettes brugerprofilen.....................................................5
Sådan testes brugerkalibreringen.................................................5
Gæstkalibrering.......................................................................... 6
Skift bruger................................................................................ 6

Spil og apps..................................................................................... 6
indstillinger.......................................................................................7
Intro.................................................................................................9
Sporing af se-punkt.......................................................................... 9
Sådan hentes driveren til Tobii Eye-tracker........................................ 9

Rekvirere hjælp og kontakte Alienware..................... 11
Selv-hjælpsressourcer...................................................................... 11
Kontakt til Alienware.......................................................................12

3



Sikkerhedsinstruktioner
Anvend følgende sikkerhedsretningslinjer for din personlige sikkerhed.

ADVARSEL: Epilepsiadvarsel
Nogle personer med fotosensitiv epilepsi kan let få et epileptisk anfald eller 
tab af bevidsthed, når de udsættes for visse blinkende lys eller lysmønstre i 
hverdagen. Dette kan ske, også selv om personen ikke har diagnosen 
epilepsi, eller aldrig har haft et epileptisk anfald.
En person med fotosensitiv epilepsi vil højst sandsynligt også have 
problemer med tv-skærme, nogle arkadespil og blinkende lysstofrør. 
Sådanne personer kan få et anfald, når de ser på visse billeder eller mønstre, 
ligeledes når de udsættes for lyskilden fra Eye-trackeren. Det estimeres, at 
omkring 3 til 5% af personer med epilepsi har denne type fotosensitiv 
epilepsi. Mange personer med fotosensitiv epilepsi oplever en "aura" eller 
får mærkelige sanseoplevelser inden anfaldet. Hvis du føler dig mærkelig 
under brug, flyt øjnene væk fra Eye-trackeren.

ADVARSEL: Advarsel for infrarødt lys
Når Tobii Eye-trackeren aktiveres, udsender den pulserende infrarødt lys 
(IR). Visse medicinske apparater kan forstyrres af IR-lys og/eller stråling. 
Brug ikke Tobii Eye-trackeren når du er i nærheden af sådanne medicinske 
apparater, da deres nøjagtighed eller funktion kan blive påvirket.

ADVARSEL: Børnesikkerhed
Tobii Eye-trackeren er et avanceret computersystem og en elektronisk 
enhed. Den består af adskillige separat samlede dele. Disse dele kan frigøres 
fra enheden, og kan derved udgøre en fare for kvælning, hvis de kommer i 
hænderne på børn.

FORSIGTIG: Åbn ikke Tobii Eye-trackeren
Hvis det ikke respekteres bortfalder garantien! Der er ingen komponenter 
inden i, der skal serviceres af brugeren. Kontakt Tobiis support hvis din Tobii 
Eye-tracker ikke fungerer korrekt.
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Tobii Eye-tracker
Tobii Eye-tracker er en sporingsenhed, der udvider interaktionen mellem bruger 
og computer. Den kan detektere din tilstedeværelse foran computeren, og også 
detektere hvor du fokuserer dine øjne, når du er foran computeren.
Softwaren til Tobii Eye-tracking anvender oplysninger leveret af Tobii Eye-
tracker. Den gør det også muligt at tilpasse interaktionen med computeren ved 
brug af øjenbevægelser.

BEMÆRK: Tobii Eye-tracker er beregnet til brug i et indendørsmiljø.

 

Sådan konfigureres Tobii Eye-tracker
BEMÆRK: Hvis softwaren til Tobii Eye-tracking ikke findes på din 
computer, kan du hente den fra Dell.com/support. For flere oplysninger, 
se Sådan hentes driveren til Tobii Eye-tracker.

Sådan oprettes brugerprofilen

1 På proceslinjen, klik på Tobii Eye-tracking-ikonet for at gå til softwaren.
2 Klik på Eye-ikonet
3 Klik på Opret ny profil og følg vejledningen på skærmen for at oprette 

brugerprofilen.

Sådan testes brugerkalibreringen

1 På proceslinjen, klik på Tobii Eye-tracking-ikonet for at gå til softwaren.
2 Klik på Eye-ikonet
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3 Klik på Test og genkalibrering, og vælg så hvordan Tobii Eye-tackeren skal 
starte med at indsamle brugerens se-data.

BEMÆRK: Hvert kalibreringspunkt er repræsenteret med en cirkel 
på skærmen. Centeret af hvert kalibreringspunkt er vist med en hvid 
prik. Brugerens se-punkt er vist med en blå prik på skærmen.

BEMÆRK: Ved en korrekt kalibrering skal brugerens se-punkt være 
inden for den hvide cirkel.

4 Klik på Genkalibrer og følg vejledningen på skærmen for at afslutte 
genkalibreringen.

Gæstkalibrering

BEMÆRK: Gæstkalibrering er til midlertidige brugere. Dette ændrer 
ikke den eksisterende brugerkalibrering.

1 På proceslinjen, klik på Tobii Eye-tracking-ikonet for at gå til softwaren.
2 Klik på Eye-ikonet
3 Klik på Gæst og følg vejledningen på skærmen for at afslutte 

gæstkalibrering.

BEMÆRK: Alternativt, tryk på Ctrl+Shift+F9 for at gå til 
gæstkalibrering.

Skift bruger

1 På proceslinjen, klik på Tobii Eye-tracking-ikonet for at gå til softwaren.
2 Klik på Eye-ikonet
3 Vælg den profil du vil bruge fra siden med Brugerprofiler.

Spil og apps
Du udforske flere spil og programmer på Tobiis hjemmeside.
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indstillinger
Strømforsyning

Dim brightness (Dæmp 
lysstyrke)

Reducerer skærmens lysstyrke, når du ikke er 
foran den.
Standard: On (Til)

Turn off screen (Sluk for 
skærm)

Slukker for skærmen, når du ikke er foran den.
Standard: ON (TIL)

Go to sleep (Gå til 
slumretilstand)

Sender din computer til slumretilstand inden 
Windows strømstyring, når du ikke er foran 
skærmen.
Standard: ON (TIL)

Wake on Gaze (Væk ved at 
se)

Vækker computeren når du ser på Alienware-
logoet.
Standard: OFF (FRA)

Turn off lights (Sluk for lys) Slukker for computerlyset, når du ikke er foran 
skærmen.
Standard: ON (TIL)

Light up keyboard (Tænd 
lys i tastatur)

Tænder for lyset i tastaturtasterne, når du ser på 
dem.
Standard: ON (TIL)

BEMÆRK: Du kan tænde lyset 
sektionsvist.

Berøringsplade

Touch at gaze (Berør ved 
at se)

Se på noget og placer og hold en finger forsigtigt 
på berøringspladen. Markøren vises, hvor du ser. 
Flyt din finger på berøringspladen for at 
finindstille pixel-præcisionen, klik herefter som 
normalt.
Standard: ON (TIL)

Scroll at gaze (Rulle ved 
at se)

Se på skærmen for at bestemme hvilken del du vil 
rulle. Træk to fingre på hen over berøringspladen, 
for at rulle som normalt.
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Berøringsplade

Standard: ON (TIL)

Zoom at gaze (Zoome 
ved at se)

Se på et område på skærmen der kan zoomes, gør 
herefter en zoome-bevægelse på 
berøringspladen for at zoome det område du ser 
på. For nuværende fungerer dette kun med 
Windows Maps-app.
Standard: ON (TIL)

Mus

Warp on mouse move 
(Varp musebevægelse)

Flyt musen en smule for at udløse markøren der 
hvor du ser.
Standard: OFF (FRA)

Warp on mouse button 
(Varp museknappen)

Tryk på knappen efter dit valg for at udløse 
markøren der hvor du ser.
Standard: No key (Ingen tast)

Windows

Application switcher 
(Programomskifter)

Tryk på Alt+ Tab for at åbne Windows 
programomskifter. Slip Tap-tasten med Alt-tasten 
nedtrykket og se på et program for at fremhæve 
det. Slip Alt-tasten for at åbne det fremhævede 
program.
Standard: ON (TIL)

Task view 
(Opgavevisning)

Tryk på Windows-tasten efterfulgt af Tab-tasten 
for at åbne Windows Opgavevisning. Se på et 
program i Windows Opgavevisning for at 
fremhæve det. Tryk på mellemrumstasten eller 
Enter-tasten for at åbne programmet.
Standard: ON (TIL)

Windows Snap assist 
(Windows 
Fastgørelsesassistent)

Windows fastgørelsesassistent-visning 
fremkommer, efter du har forankret et vindue. Se 
på et program i Windows fastgørelsesassistent-
visning for at fremhæve det. Tryk på 
mellemrumstasten eller Enter-tasten for at åbne 
programmet.
Standard: ON (TIL)
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Spiludvidelser

Infinite Screen Extension 
(Uendelig 
skærmudvidelse)

Udvid dit synsfelt med Uendelig skærmudvidelse i 
kompatible spil.

Om

Søg efter opdateringer Søg efter software-opdateringer.

Fejlfinding Fejlfind hvis du oplever problemer, når du bruger 
Tobii Eye-tracker.

Nulstil Nulstil alle indstillinger til standard

Hjælp os med at forbedre 
os

Send anonymt brugsstatistikker og fejlrapporter til 
Tobii (kræver genstart).
Standard: Tick (Markeret).

Komponenter Detaljerede oplysninger om Tobii Eye-tracker på 
denne computer.

Intro
Vælg Intro for at begynde en interaktiv oplevelse ved brugen af Tobii Eye-
tracker.

Sporing af se-punkt
Tænd for at vise brugerens se-punkt med en boble.

Sådan hentes driveren til Tobii Eye-tracker
1 Tænd computeren
2 Gå til www.dell.com/support.
3 Klik på Product Support (Produktsupport), indtast din computers 

servicemærke og klik på Submit (Send).

BEMÆRK: Hvis du ikke har servicemærket, brug 
autodetekteringsfunktionen eller gennemse din computermodel 
manuelt.

4 Klik på Drivers & downloads → Find it myself (Finder det selv).
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5 Rul ned på siden og udvid Mus, Tastatur og Inputenheder.
6 Klik på Download (Hent) for at hente driveren til Tobii Eye-tracker til 

computeren.

BEMÆRK: Driveren til Tobii Eye-tracker indeholder softwaren til 
Tobii Eye-tracking.

7 Efter hentning er afsluttet, naviger til mappen hvor du gemte driverfilen.
8 Dobbeltklik på driverfilikonet for Tobii Eye-tracker og følg vejledningen på 

skærmen.

BEMÆRK: Efter installation vil Tobii Eye-tracker og softwaren til 
Tobii Eye-tracking automatisk blive opdateret, når computeren er 
tilsluttet internettet.

BEMÆRK: Efter installation vil Tobii Eye-tracking automatisk startes 
under opstart af Windows.
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Rekvirere hjælp og kontakte 
Alienware
Selv-hjælpsressourcer
Du kan få oplysninger og hjælp til Alienware-produkter og services ved at bruge 
disse online selv-hjælpsressourcer:

Information om Alienwares produkter 
og services

www.alienware.com

Dell Help & Support app

Kom i gang-app

For at få adgang til hjælp I Windows-søgning, skriv Hjælp og 
support, og tryk på Enter.

Online-hjælp til operativsystem www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux 

Tobii Eye-tracker og Tobii Eye-tracking www.tobii.com

Fejlfindingsinformation, 
brugermanualer, 
installationsvejledning, 
produktspecifikationer, teknisk hjælpe-
blogs, drivere, software-opdateringer, 
osv.

www.alienware.com/gamingservices

Videoer der giver dig instruktioner trin 
for trin for servicering af din computer.

www.youtube.com/alienwareservices
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Kontakt til Alienware
For at kontakte Alienwares salg, tekniske support, eller kundeservice, se 
www.alienware.com.

BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, 
og nogle services findes muligvis ikke i dit land.

BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde 
kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells 
produktkatalog.
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