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Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Tekniset tiedot PCEye Explore

Tuotekoodi TBEEX

Koko P x K x S (mm) 321 x 19,2 x 18,2

Käsittely-yksikkö hosted, CPU load < 10 %

Liitäntä USB 3.0

Käyttöetäisyys 45–80 cm

Katseen datataajuus >55 Hz

Kiinnittäminen magneettiset kiinnityslevyt

Käyttöjärjestelmän

yhteensopivuus
Windows 7,8, 8.1 ja 10

CPU 2.4 GHz. neljä ydintä, Intel i5 tai i7

RAM 8 GB

Grafiikkasuoritin
60 MB VRAM-grafiikkamuistia

Pixel shader 2.0 tai uudempi
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Johdatus katseohjauksen maailmaan
Tobii Dynavox PCEye Exploren avulla on helppoa ja turval-

lista tutustua katseohjauksen maailmaan. Se soveltuu hyvin 

ensimmäiseksi katseohjaimeksi, joka valmentaa katseohjatun 

AAC-kommunikaation käyttöön. Työläs toisto ei ole tarpeen, 

sillä internetistä löytyy monipuolinen valikoima erilaisia netti-

sivuja, pelejä ja leikkejä, joiden avulla katseohjauksen harjoit-

telu on mukavaa ja palkitsevaa. Yksinkertaisten toimintojen 

ansiosta Exploren avulla ei voi epäonnistua tai tehdä virheitä, 

vaan käyttö tarjoaa ainoastaan onnistumisen kokemuksia.

Ihanteellinen usean käyttäjän ympäristöissä
PCEye Explore on kustannustehokas ratkaisu kouluille ja eri-

laisille keskuksille, jotka tarjoavat katseohjausta oppilailleen 

ja asiakkailleen. Laitteen tarkkuuden ja kestävyyden ansiosta 

PCEye Explore on ihanteellinen käytettäväksi usean käyttäjän 

ympäristöissä. Katseohjaus toimii erinomaisesti riippumatta 

valaistusolosuhteista, silmien väristä tai siitä, onko käyttäjäl-

lä silmälasit tai piilolinssit. Laitteelle voi tallentaa useiden eri 

käyttäjien profiileja.

PCEye Explore on helppo liittää ja irrottaa, joten samaa lai-

tetta voi käyttää useassa eri koneessa. Tämän ansiosta myös 

yksityiskäyttäjä voi vaihtaa tietokoneensa ja käyttää samaa 

PCEye Explorea uuden laitteiston kanssa vaivattomasti.

PCEye Exploresta on moneen…
PCEye Explore toimii kaikissa sovelluksissa, joita voi käyt-

tää hiiren kursorilla ja hiiren vasemman napin painalluksel-

la. PCEye Explorella voi ohjata monenlaisia ohjelmistoja ja 

web-sovelluksia yksinkertaisista syy-seuraussuhde-peleistä 

tarkkoihin kohdistamistehtäviin.

…mutta toiminnot on pidetty yksinkertaisina
Explore on tarkoitettu helppoon katseohjaukseen tutustu-

miseen, joten toisin kuin monipuolisemmat katseohjainrat-

kaisut, kuten esimerkiksi Tobii PCEye Mini, PCEye Exploren 

toiminta rajoittuu hiiren kursorin liikuttamiseen katseella ja 

hiiren valintapainikkeeseen. Valikkopainikkeen aktivointi, va-

linta alueen valitseminen tai muu laajempi toiminnallisuus 

eivät kuulu PCEye Exploren ominaisuuksiin. PCEye Explore ei 

myöskään ole yhteensopiva Tobiin Communicator- tai Com-

pass-sovellusten kanssa. 


