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Windows XP ® / Windows Vista ® / Windows 7 ® / Windows 8 ® / Windows 10 ®

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Този интелигентен клавиатура на екрана с виртуални функции щракване с мишката и речта изход дава
възможност за бързо писане и работа с компютъра, дори ако не може ил и само в някои части да се
използва хардуерната клавиатура или компютърна мишка.
\u003cPRODUCTNAME\u003e може да се използва, за да въведете в всяко приложение, било то софтуер
за обработка на текст, програма за електронни таблици, на софтуер за ел ектронна поща или интернет
браузър.
\u003cPRODUCTNAME\u003e често се използва за системи със сензорен екран или в комбинация с очите
тракер, мишки главата и много други алтернативни входни устройства..
Внос параметри като размер на клавиатурата и работна скорост може да бъде свободно коригирани.
Текстови макроси и персонализирани фрази правят пишете много по-лесно.
\u003cPRODUCTNAME\u003e съдържа повече от 40 езика и дава възможност за бърз език променя
толкова, че дори и чуждоезични текстове могат бързо да бъдат напечатани и се говорят от глас а на
компютъра.
\u003cPRODUCTNAME\u003e използва инсталираните гласовете система и също така позволява връзка с
някое друго ИСДП глас.
Налична само във версията \ available only in the \ version

БЛАГОДАРЯ
Уважаеми потребител!
Благодаря ви много за избора \u003cPRODUCTNAME\u003e.
Опитахме всичко възможно, за да се създаде ефективен и все още л есен за работа програма за вас.
\u003cPRODUCTNAME\u003e непрекъснато се подобрява. Актуализациите могат да бъдат изтеглени от
нашия уеб сайт.
Надяваме се, че нашият продукт отговаря на очакванията Ви.
Ако имате някакви въпроси, може да се свържете с нас...
... по телефона: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41
... чрез имейл: mail@ tomweber-software.com
Пожелавам ви много забавно при опитва софтуера.

Tom Weber
Активиране на продукти

След периода на 60-дневен пробен активиране на софтуера е необходимо.
За активиране на софтуера, ще ви е необходима ProductKey които могат да бъдат намерени на
следващата страница, както и InstallationKey който ще с е генерира индивидуално при installating
софтуера. Това означава, че продукт може да се активира само след като е бил инсталиран.
Направете следното за да активирате \u003cPRODUCTNAME\u003e:
Инсталирайте \u003cPRODUCTNAME\u003e на вашия компютър, и да започне на софтуера.

Изберете опцията \ . \u003cOPTIONNAME\u003e\
След това кликнете върху бутона \ . \u003cBUTTONNAME\u003e\
a) Ако компютърът ви е свързан към интернет, въведете ва шето ProductKey в подходящия
учебник. Сл ед това кликнете върху бутона \ . \u003cBUTTONNAME\u003e\ След това
следвайте инструкциите на екрана.
b) Ако компютърът ви е свързан към интернет, щракнете върху бутона \ , и следвайте
инструкциите на екрана. \u003cBUTTO NNA ME\u003e\

ВАШАТА PRODUCTKEY
Вашият ProductKey е:

ИНСТАЛАЦИЯ
Ако \u003cPRODUCTNAME\u003e бе представено на един CD, сложи го в CD-ROM устройството на
компютъра. Инсталацията ще започне автоматично.
Ако инсталацията от компакт-диска не започне автоматично, osksetup.exe на компакт-диска
трябва да бъде стартирана ръчно.

ВЪВЕДЕНИЕ

Софтуерът \u003cPRODUCTNAME\u003e е писане и комуникация помощи за хора, които не са в състояние
да използват общата хардуерната клавиатура или компютърна мишка.
Софтуерът прави щракане на ключове и бутони на мишка автоматично за потребителя. Потребителят
просто трябва да се движи курсора на мишката до желания клавиш, който след това ще се задейства
автоматично след определ ено време на престой.
\u003cPRODUCTNAME\u003e винаги се показва на другите прозорци, така че да може да изпраща текст
към всеки друг прозорец (д. Гр. Софтуер за обработка на текст, интернет браузър, и т.н.).
В \ и във версията \ \u003cPRODUCTNAME\u003e осигурява функция едно кликване на мишката, чрез
която кликвания на мишката може да бъде изпълнена, дори извън клавиатурата. Click \ Deluxe\
В \ версия на \u003cPRODUCTNAME\u003e предвижда опция реч компютър глас, чрез които печатен
текст може да бъде изведен от високоговорителя на компютъра. Delux e\ Интегриране на всички
компютърни гласове, които отговарят на стандарта ИСДП е лесно възможно.

ПЪРВИ СТАРТ

За да стартирате софтуера, щракнете върху иконата \ на вашия работен плот, или да го извиквате от
групата на програма \ в старт менюто. \u003cPRODUCTNAME\u003e\ \u003cPRODUCTNAME\u003e\
Софтуерът автоматично ще открие езика на вашия Windows® версия и с е конфигурира.
Можете да изберете друг език, както и редактиране на много параметри в прозореца за конфигуриране.
Може да се отвори прозореца за конфигуриране, като кликнете върху бутона Settings на екранната
клавиатура.

ОСНОВИ ПРЕГЛЕД

За да напишете с \u003cPRODUCTNAME\u003e (точно както когато пишете с нормален компютър
клавиатурата) прозорец текст трябва да бъде отворено, и мигащия курсор има трябва да се вижда в
този прозорец.
В началото на програмата, текстов редактор, ще бъдат отворени автоматично.
Може неактивно та зи функция в прозореца за конфигурира не или изберете друг текстов реда ктор.

За да се задейства клавиши на клавиатурата на екрана, вие просто трябва да се движат курсора на
мишката върху желания кл юч и я държи там за известно време. Ключът автоматично ще с е кликне
след определ ено време на престой.
В прозореца за конфигура ция може да неактивно това автома тично кликва не функция или промяна на
продължителността на излъчва нето.

Word автоматично завършване и слово прогнози
\u003cPRODUCTNAME\u003e осигурява двойна подкрепа бърз тип:
> Word Auto-Завършване: Веднага след като сте въвели първата буква на всяка нова дума, предложения
за думи, ще бъдат показани на 10-те думи на бутоните, които можете да въведете с едно кликване.
> Next-Word-Предложение: Веднага след като приключи една дума, ще бъдат показани на 10 вероятните следващите думи.
Стил на писане Приспособяване
\u003cPRODUCTNAME\u003e предоставя цялостна речника по подразбиране. Освен това, софтуерът
научава нови думи и изречения, колкото да ги въведете и приема да си стил на писане.
В допълнение, лични документи и писма мога т да бъда т внесени, за да на правят софтуера се ада птира към вашите
стилове на писа не дори по-бързо.

Фрази и текст Macros
Може да пише кратки фрази или цели абзаци, които сте съхранили преди с едно щ ракване на един
бутон.
Допълнителна информа ция за та зи тема може да се на мери на стра ниците на последва щи.

Говорейки (налична само във версията \ ) Deluxe\
В actived говор всеки написан изречение ще се говори в пресата на клавиша Enter. Ако клавиша Enter
след това се натисне отново, последното изречение ще се говори още веднъж.
Можете да изберете \u003cPRODUCTNAME\u003e така , че всяка дума се говори ведна га след това пишете.

Автоматичен пуск
Може да се наложи \u003cPRODUCTNAME\u003e автоматично стартира с Windows®.
Та зи опция може да се а ктивира или Деа ктивира но в про зореца за конфигурира не на \ в ра здела . Extras\

Разлики с хардуерна клавиатура

Това е преглед за ключове и функции, които не са, за да бъдат намерени на нормален хардуер
компютърна клавиатура:

Изтриване на буква
Изтрива последния клавиш

Изтриване на дума
Изтрива последна та дума

Общи настройки
Отваря прозореца за конфигурира не

Кликнете-Pause
Временно деа ктивира автома тично кликва не
Чрез задейства не на брава та, функцията Auto-Click ще бъде спира на , дока то не се активира отново чрез натиска не
на същия бутон.

Разширени Keys
Пока зва допълнителни кла виши (на пр. Ж. Матема тически ключове) и специа лни кома нди

Word Shift Key
Променя случа й последна та на печата н словото

Промяна речник / Промяна на езика
Временно се променя езика
Съответните цифрови кла виши, речника и гла сът на компютъра ще бъдат определени в съответствие с на скоро
избра ния език. Жела ният гла с трябва да бъде избра н в прозореца за конфигурира не първия (на разположение в
редакцията \ са мо). Deluxe\

Временно деактивирайте / Enabled говор

Въведете (и говори последното изречение)

MOUSE BAR (на разположение в \ и \ версия само) Click\ Deluxe\

Ако имате пробл еми с натискане бутони нормална компютърна мишка, бива да подражават кликвания
на мишката с \u003cPRODUCTNAME\u003e.
Отдел ете време да се мисли за които кликване на мишката, ще трябва да се направи (д. Гр. Кликване,
двоен клик, кликнете с десния бутон или Drag \u0026 Drop клик)..
Например, за да се отвори файл на десктопа, ще трябва да се направи двойно кликване. Изберете
подходящата кликване на мишката (виж по-долу), и да се премести показалеца на мишката до мястото,
където трябва да се направи с едно щракване. Сл ед кратко, докато натискане на мишката автоматично
ще бъде направено на това място.

Кликване върху този бутон отваря бутон на мишката бар:

Mouse преглед тип клик:

Ляв клик (кликване)

Двоен клик

Клик с десния бутон

Drag \u0026 Drop

Quit клик функции и близо бутон на мишката бар
Па раметрите на щра ква не с мишката (д. гр. толера нтност движение, радиус, тремор толера нтност и т.н.) могат да
бъда т коригира ни в прозореца за конфигурира не.

Говор ( \ версия само) Deluxe\

Изходът на речта може да се активира / деактивира чрез кликване върху бутона:

В зависимост от текущото състояние на един от следните икони ще бъдат показани:

Реч на изхода деактивира

Реч изход активиран

Реч изход не е на разположение поради грешка

Версията, която сте закупили не поддържа прочитане.
Ако е активирана функцията за говор, всеки написан ред ще бъде изпратен на речта двигателя, когато
въведете ключова се задейства.
Ако клавиша Return се натисне отново, последното изречение се говори отново.
Можете да изберете \u003cPRODUCTNAME\u003e така , че всяка дума се говори ведна га след това пишете.

Компютърен глас The че \u003cPRODUCTNAME\u003e ще се използва може да бъде избран в прозореца
за конфигуриране.
Ако общуват на различни езици, може да изберете различен глас за всеки език.

ФРАЗИ

А израза е текстов модул , който ще се използва често, д. ж. собственото си име и пощенски адрес и т.н.
До 10 фра зи могат да бъдат създа дени в \u003cPRODUCTNAMEOSK\u003e

Създаване фраз и:
Отворете прозореца за конфигуриране, и кликнете върху раздела \ . Text Macros\
Изберете една фраза от списъка с налични фрази, да го преименувате, ако е необходимо, и да се замени
текста с текст по ваш избор.
След това кликнете върху бутона \ , който с е намира под фразата, че току-що е бил редактиран.
\u003cBUTTONNAME\u003e\
След това можете да продължите с редактирането друга фраза.
Когато сте готови да редактирате фрази, щракнете върху бутона \ прозорците конфигурация. Save\

Писането фрази:

Щракнете върху бутона кутия картон.
Вашите персонални фрази сега ще се появят в бутоните на думата.
Кликнете на един от бутоните, за да има основната си текст, написан.

ТЕКСТ макроси
С помощта на макро функцията текст може да бъде написано безкраен брой точки.
Съвместима схема за именува не се препоръчва , тъй ка то ще трябва да се позове на предварително писмен текст по късно от техните namings.

Създаване на текстови макроси:
Отворете прозореца за конфигуриране и щракнете върху раздела \ . Text Macros\
Щракнете върху бутона \ в областта на дясната страна, а след това въведете име и текста, който по късно трябва да бъдат написани. New\
След това кликнете върху бутона \ . \u003cBUTTONNAME\u003e\
Сега можете да въведете нови параграфи.

Извикване на те кстови макроси:
Кликнете на Sharp Регистрация (#) на клавиатурата.
Ако Sharp знак не с е вижда, натиснете клавиша Shift.
Започнете да пишете името на текст макро, докато тя се появява в един от бутоните за 10 Думата
прогнози.
Щракнете върху съответния бутон дума предсказване да имат съхранява текста изписано.
Ако не текстови макроси (текстови ма кроси всички за почват с Sharp характер (#)) са пока за ни в бутона думата
прогнози, все още има писма в буфера . В такъв случа й натиснете Enter първия ключ, след това кликнете на Sharp
зна к, и да за почне от на чалото отново.

ПОДДЪРЖА

Подкрепа се предоставя от вашия дистрибутор или директно от производителите:
tom weber softwar e
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Германия
Тел. : 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

Актуализации

Този сайт предоставя периодично новини за безплатни ъпдейти и нови функции:
http://www.onscreenkeys.com

Критика и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ние ще се радваме, ако ни кажете, ако нещо за нашия софтуер, не напълно отговарят на вашите нужди,
или ако имате някакви предложения за това как да се подобри \u003cPRODUCTNAME\u003e.
Моля, пишете на е-мейл , за да
mail@onscreenkeys.com

ДИСТРИБУТОР ЗАБЕЛЕЖКА

Вашият консултант / дистрибутор:

