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Installationsguide Tobii Attention Panel 

Denna installationsguide är uppdelad i två avsnitt: installation av mjukvara och installation 

av hårdvara (eye tracker). Processen bör ta cirka 10 minuter totalt. 

INSTALLATION AV 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. 

• 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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INSTALLATION AV HÅRDVARA 

 

Steg 1: Installation av eye tracker 

• Ta bort plastfilmen från magnetremsan och fäst den i mitten längst ner på din 

datorskärm, med den skrovliga sidan uppåt. 

• Fäst eye trackern på magnetremsan och koppla in sladden till en USB-port på din 

dator. 

• Vid böjd skärm, använd fästet som medföljer genom att sätta den under din skärm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Magnetremsan och kabeln som medföljer rekommenderas att användas för 

bästa resultat. 

Steg 2: Aktivera din eye tracker 

• För att kunna aktivera eye trackernbehöver den vara ikopplad till en USB-port på din 

Windows 10-dator. 

• Ladda ner drivrutinen för Attention Panel genom att klicka på följande länk: Tobii 

Experience 

• Om du inte redan har Tobii Experience-appen, gå in på Microsoft Store, sök på "Tobii 

Experience". Ladda sedan ner appen som heter "Tobii Experience" med en blå logga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://files.update.tech.tobii.com/Tobii.EyeTracker5.Offline.Installer_4.143.0.19463.msi
https://files.update.tech.tobii.com/Tobii.EyeTracker5.Offline.Installer_4.143.0.19463.msi
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• Starta appen och gör en screen setup enligt instruktionerna i applikationen: två pilar 

på skärmen ska stämma mot eyetrackerns två vita linjer på ovansidan. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 3: Anpassa eye trackern till dina ögon 

• Efter installationen måste du kalibrera eyetrackern för att ge dig den mest exakta 

blickalgoritmen baserat på dina unika ögonegenskaper. Du kommer att registreras 

som en ny profil i mjukvaran genom att anpassa eyetrackern efter dina ögon. 

• Kalibreringen startas automatiskt, följ bara instruktionerna på skärmen  

 

Installation av hårdvara slutförd.  

 

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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