
Skrócona instrukcja obsługi  urządzenia C-EYE - MONTAŻ
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a – eye tracker

d – gniazdo zasilania (DC in) 
e – miejsce mocowania urządzenia

 – gniazdo USB do podłączenia eye trackerac 
 – przycisk uruchamiania urządzenia  b 

b

e
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Opis urządzenia

Montaż urządzenia

2.1.Zamontuj urządzenie na statywie, mocując monitor do ramienia. Do montażu używaj śrub dostarczonych 
    z zestawem.

2.2. Wtyczkę eye trackera, znajdującą się z tyłu urządzenia, należy umieścić w gnieździe USB (c).

2.3. Wtyczkę zasilacza umieść w gnieździe zasilania (d), następnie podłącz urządzenie do gniazdka 
        elektrycznego.

2.4. Urządzenie uruchamiamy wciskając przycisk ( b ). 

Szczegółowe informacje dotyczące składania wysięgnika znajdują się w instrukcji montażu statywu dołączonej do zestawu.

c
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Skrócona instrukcja obsługi  urządzenia C-EYE - USTAWIENIA

Po poprawnym ustawieniu sprzętu względem użytkownika wykonujemy kalibrację.

Poprawne ustawienie urządzenia względem użytkownika

Kalibrację należy przeprowadzać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy z pacjentem. 
Jeżeli podczas pracy z systemem użytkownik zmieni swoją pozycję względem urządzenia, 

należy sprawdzić podgląd oczu i w razie potrzeby przeprowadzić ponowną kalibrację.

1.

Podgląd oczu i ustawienia eye trackera
2. 

Menu boczne

 

I Odległość oczu od ekranu powinna wynosić
    około 50 - 75 cm.

II  Oczy użytkownika powinny znajdować się na 
     wysokości połowy ekranu.

III  Płaszczyzna ekranu powinna być ustawiona
      równolegle do płaszczyzny twarzy.

IV  Ustawiamy eye tracker (a) tak, aby oczy były 
        w centralnej części podglądu.

50 - 75 cm

a a

a a

Menu boczne

Okno podglądu
oczu

Prawidłowy
podgląd oczu

Po prawej lub lewej stronie ekranu, znajduje się przenośny 
przycisk  Menu bocznego. Po jego wybraniu możliwe jest 
sprawdzenie podglądu oczu pacjenta.  

Jeżeli w podglądzie nie widać oczu pacjenta (X) lub 
kiedy pasek podglądu jest koloru żółtego bądź 
czerwonego (Y), należy poprawić położenie urządzenia 
względem użytkownika.

X
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UWAGA!  Kalibrację urządzenia rozpoczynamy po właściwym ustawieniu urządzenia względem pacjenta.

3. W Menu bocznym należy wybrać przycisk Kalibracja.
      Następnie należy zaznaczyć 1 punkt kalibracyjny.

4. Użytkownik powinien skupiać wzrok na punkcie
      pojawiającym się na ekranie.

Większą dokładność działania systemu, zwłaszcza przy krawędziach ekranu, 
zapewnia kalibracja pięciopunktowa – jeżeli stan pacjenta na to pozwala należy 

wykonywać kalibrację na 5 punktów. 

Kalibracja

Uwaga! Należy skupiać wzrok na kolejno pojawiających się punktach. Jeśli punkt nie porusza się, 
należy cały czas na niego patrzeć. Liczba punktów zależy od wybranej opcji Kalibracji. 

Pracę należy zacząć od wyboru 1 punktu.

Poza kalibracją Menu boczne umożliwia:

• wybranie trybu obsługi (Eye tracker, Switch, Eye tracker & Switch)
• wybór trybu pracy z jednym okiem
• zmianę poziomu trudności zadań w module Neurorehabilitacji
• zmianę szybkości zaznaczania (czasu potrzebnego do wybrania elementu wzrokiem) 
• zmianę głośności (poziomu emitowanego dźwięku)
• zmianę rozmiaru i koloru kursora  (odzwierciedlającego punkt, na który patrzy pacjent)
• przejście do poprzedniej lub następnej planszy ćwiczenia (opcja dostępna podczas wykonywania ćwiczenia)
• zakończenie lub wstrzymanie wykonywania ćwiczenia w dowolnym momencie (dostępne podczas ćwiczenia)

 Menu boczne

 Kalibracja

Okno podglądu
oczu

Poziom
głośności

Przycisk zamykający
Menu boczne

Poprzednia i następna 
plansza

Szybkość 
zaznaczania 

od 0,6 do 4,4 s

Tryb obsługi

Rozmiar i kolor
 kursora

Wstrzymaj lub zakończ ćwiczenie

Tryb pracy
jednym okiem

Poziom trudności 
zadań dla 

Neurorehabilitacji
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Menu górne umożliwia:
w sekcji „Ustawienia”:         

• wyłączenie zoomu (opcji przybliżania i oddalania elementów ekranu za pomocą gestów)
• włączenie trybu Rozszerzonej obsługi przez pacjenta

• aktywację automatycznego przechodzenia do kolejnej planszy
• zmianę koloru tła ćwiczenia
• zmianę zakresu widzenia pacjenta (na ekranie)
• zmianę szybkości głosu syntezatora mowy
• zmianę różnych parametrów w zakładce „Zaznaczanie odpowiedzi”
 

• sprawdzenie postępów pacjenta i zapoznanie się z dokładnymi wynikami z zakresu rozwijania zmysłów, funkcji 
   poznawczych, neurorehabilitacji oraz komunikacji i rozrywki.

Kolor tła ćwiczeń

Automatyczne przejście 
do kolejnej planszy

Rozszerzona obsługa 
przez pacjenta

Szybkość 
głosu syntezatora

Zakres widzenia

Daty wykonywania
ćwiczeń

Wizualizacja
 wyników

Zoom

5. W każdej chwili możesz edytować Dane pacjenta, 
    zmieniać Ustawienia oraz wyświetlać wyniki 
     korzystając z Menu górnego (przycisk z nazwą
     użytkownika, znajdujący się w górnej części ekranu).

6. Zmiany można wprowadzać po wcześniejszym
    wybraniu przycisku Edytuj. Nowe ustawienia należy
     zawsze Zapisać.

Zmiana sposobu
 prezentacji danych: 
tabela lub wykresy

Zakładka 
Zaznaczanie
odpowiedzi

w sekcji „Wyniki”:

Moduł dostępny
tylko w wersji

 PRO

Opcja blokowania
zaznaczania 

wzrokiem / switchem

Menu górne

Edytuj
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Moduły i zadania

W systemie C-Eye PRO, w prawym dolnym rogu ekranu z listą pacjentów, znajduje się przycisk, umożliwiający 
przejście do modułu eyefeel. Moduł zawiera gry, kolorowe animacje terapeutyczne oraz własny Edytor, umożli-
wiający tworzenie zaawansowanych prezentacji (treści terapeutycznych i plansz do komunikacji). Powrót do 
systemu C-Eye możliwy jest po wybraniu przycisku, znajdującego się w prawym dolnym rogu ekranu startowego 
modułu eyefeel.

Ważne informacje

A. Zbyt duża ilość światła słonecznego lub inne źródła światła mogą negatywnie wpłynąć na działanie eye trackera.
Nie zaleca się ustawiania urządzenia w bliskim sąsiedztwie okna, bądź innego źródła światła. 

B. Zaznaczanie elementów wzrokiem lub Switch’em przez pacjenta jest aktywne podczas wykonywania zadań 
w Neurorehabilitacji oraz w module Komunikacja i rozrywka. Po włączeniu trybu Rozszerzonej obsługi w Menu 
górnym, możliwa jest samodzielna obsługa aplikacji przez pacjenta. Wybór zadań oraz nadzór nad ich wykony-
waniem pozostaje wyłącznie w gestii terapeuty / opiekuna. Brak możliwości uruchomienia urządzenia wzrokiem 
przez pacjenta lub opiekuna.

C. Po wyłączeniu systemu, należy odczekać ok. 10 sekund aż wszystkie procesy zachodzące w systemie zakończą się  
i będzie można bezpiecznie odłączyć urządzenie od zasilania.

Moduł eyefeel

- Dokładny opis ustawień i funkcji systemu znajduje się w Instrukcji Użytkownika -

- Grafiki przedstawione w powyższej instrukcji mają charakter poglądowy -

Główne moduły systemu:

Ocena stanu pacjenta - badanie 
zmysłów, zestawy zadań z zakresu 
badania funkcji poznawczych, testy
psychologiczne, test  świadomości.
Moduł dostępny tylko w wersji PRO.

Neurorehabilitacja - trening wzroku,
zadania z zakresu ćwiczenia funkcji języko-
wych, wzrokowo-przestrzennych, ćwiczenia
pamięci, myślenia i wyobraźni oraz ćwiczenia
umiejętności komunikacyjnych.

Komunikacja i rozrywka - 
Edytor  C-Eye, komunikacja i roz- 
rywka pacjenta (m.in. piktogramy, 
wirtualne klawiatury, odtwarzacz 
muzyki, quiz).

w C-Eye PRO przycisk
znajduje się na ekranie 

z listą pacjentów. 

Menu szybkiej nawigacji -
możliwość szybkiego przechodzenia
między różnymi zadaniami i treściami
 w systemie.


