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Guide för uppdatering av mjukvara Tobii Attention Panel 

Denna installationsguide är uppdelad i två avsnitt: borttagning av tidigare mjukvara och 

installation av ny. Processen bör ta cirka 10 minuter totalt. 

 

BORTTAGNING AV TIDIGARE MJUKVARA 

Steg 1: Radera det nuvarande Chrome-tillägget 

• Klicka på pusselbit-ikonen "Extensions" i din Google Chrome-webbläsare enligt 

bilden nedan 

• Klicka sedan på de tre prickarna bredvid Tobii Pro Attention Panel. 

• Klicka på "Remove from Chrome" för att ta bort tillägget från Chrome. 
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Steg 2: Avinstallera Tobii Relay 

• Hitta TobiiRelay i "Appar & Funktioner" på din dator ("Apps & Features" på 

engelska). Du hittar den genom att skriva in det i sökrutan som på bilden nedan. 

• När du klickar på den kommer en "Avinstallera"-knapp att dyka upp ("Uninstall" på 

engelska. Klicka på "Avinstallera". 

 

 

Borttagning av tidigare mjukvara slutförd. 
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INSTALLATION AV NY MJUKVARA 

Steg 1: Ladda ner Chrome-tillägget till Chrome-webbläsaren 

• Ladda ner tillägget i Chrome Web Store genom att klicka på följande länk; 

Tobii Attention Panel Chrome Extension 

• Klicka på den blå knappen "Add to chrome" (se första bilden nedan). En ny sida bör 

öppnas. 

• Fäst Tobii Chrome-tillägget i din webbläsare genom att klicka på nålen och göra den 

blå (se andra bilden nedan). 

 

 

 

 

  

https://chrome.google.com/webstore/detail/tobii-pro-attention-panel/hgaapnaapbegifeilocnkmciphfggffm?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/tobii-pro-attention-panel/hgaapnaapbegifeilocnkmciphfggffm?hl=en
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Steg 2: Fyll i din mailadress 

• När du klickar på Chrome-tilläggets ikon: , kommer du att se tilläggets pop-up 

som ser ut som bilden nedan. 

• Fyll i din mailadress i den tomma rutan och klicka "SUBMIT" för att registrera dig för 

din belöning. 

• Tänk på att fylla i den mailadress som du använde när du anmälde dig till panelen. 

 

Steg 3: Installera Web Host 

• Klicka på den orangea länken Tobii Web Host Bundle i pop-upen (se bilden ovan). 

• Den kommer automatiskt att ladda ner en fil till din dator. Du kommer att se filen i 

det vänstra nedre hörnet av ditt fönster (se bilden nedan). Klicka på filen för att 

öppna den. 

 

• Du kommer då att få en uppmaning från Windows som säger att du ska vänta på att 

web host ska konfigureras. Se bilden nedan. 
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• Under denna process kommer Windows att be dig att tillåta appen att göra 

ändringar på din enhet. Klicka på "Ja". Se bilden nedan. 

 

• Starta om webbläsaren när installationen är klar. 

 

Installation av mjukvara färdigställd.  

 

Kontrollera att det fungerar: 

•  eller  = allting fungerar som det ska! 

•  = det är ett fel som kräver din uppmärksamhet, var gid klicka på ikonen 

•  = det är en varning som kräver din uppmärksamhet, var god klicka på ikonen. 

Det kan betyda att eye trackern inte är ikopplad, inte kan hittas, har tappat 

uppkoppling, eller att det är något fel på den. Det kan också innebära att web host 

kräver att uppdateras 

•  = Chrome-tillägget laddar. Fortsätt använda datorn som vanligt tills det ändras 

•  = det har gått mer än 10 sekunder sedan senaste ögonrörelse upptäckts 
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HÅRDVARA – INGEN UPPDATERING KRÄVS 

Om du redan är en aktiv panelist behöver du inte ändra något med din eye tracker eller 

Tobii Experience-appen.  

 

Alla steg i installationen är nu slutförda. Se till att ikonen på Chrome-

tillägget är grön: , och använd din dator precis som vanligt. Försök att 

alltid ha din eye tracker ikopplad när du medverkar i undersökningen. 

Tack för att du är med i Tobii Attention Panel! 
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