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PCEye
Hjälpmedel för ögonstyrning

PCEye är en ögonstyrningsenhet av högsta klass. 
Den gör det möjligt för personer med fysiska 
funktionsnedsättningar att använda Windows-
enheter som surfplattor, bärbara datorer och 
skärmar upp till 27” enbart med hjälp av sina  
ögon, även utomhus i solen. 

*Surfplatta och fäste som visas på bilden ovan säljs separat.  

Ögonstyrning
Byt ut tangentbord och mus mot dina 
ögon för att styra en Windows-dator.  

Ögonstyrning utomhus
Ta del av allt din enhet har att erbjuda, 
även när du befinner dig utomhus. 

Flexibel
Fungerar ihop med de flesta Windows-
enheter och skärmar upp till 27”. 

Bärbar
Lätt att koppla ihop med din Windows-
enhet och kan enkelt tas med överallt.  



Om du vill veta mer om PCEye, inklusive priser och specifikationer, kan du besöka oss på: se.tobiidynavox.com/pages/pceye

Ersätt det traditionella skrivbordet och musen 
med dina ögon för att surfa på nätet, använda 
sociala medier, spela spel, med mera. PCEye 
ansluts enkelt till datorn via USB, vilket intuitivt 
ger dig tillgång till allt din dator har att erbjuda. 
Med hjälp av denna ögonstyrningsenhet kan 
du möta dina olika behov under dagen på ett 
flexibelt sätt. Använd den tillsammans med en 
dator med stor skärm när du spelar, en bärbar 
dator då du sitter i möten, eller en surfplatta 
när du ska på utflykt. 

Kontrollera en dator  
med ögonen 

PCEye Fodral     Hållare för PCEye 

Tillbehör
PCEye levereras med flera valfria tillbehör, som 
också kan köpas separat. 

TD Control*
Ett sätt att styra Windows med hjälp av 
ögonen på PCEye eller I-Serien.

Communicator 5**
En AKK-lösning skapad för att hjälpa  
läs- och skrivkunniga personer med tal-
svårigheter att kommunicera mer effektivt. 

TD Snap**
En flexibel, robust och evidensbaserad 
AKK-app med lösningar för olika behov. 
Komplett med färdigt ordförråd, smarta 
verktyg och resurser.

Magic Eye FX**
Spel och aktiviteter som hjälper nybörjare 
att lära sig ögonstyrning via dator på ett 
roligt och kreativt sätt. 

*Program som ingår **Andra kompatibla program


