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POPIS PRODUKTU
Tento inteligentní klávesnice na obrazovce s virtuálními funkcemi myši kliknout a hlasový výstup umožňuje
rychlé psaní a práci s počítačem, i když nemůže, nebo jen v částech, bude použita ta hardwarové klávesnice
nebo počítačové myši.
Pomocí programu OnScreenKeys můžete zadávat libovolnou aplikaci, ať už je to software pro zpracování textu,
tabulkový procesor, e-mailový software nebo internetový prohlížeč.
OnScreenKeys se často používá na dotykových obrazovkách nebo v kombinaci s očním trackerem, myší hlavy a
mnoha jinými alternativními vstupními zařízeními..
Dovozní parametry, jako je velikost klávesnici a pracovní rychlost je možno libovolně upravovat.
Textová makra a personalizované fráze dělají psaní mnohem jednodušší.
OnScreenKeys obsahuje více než 40 jazyků a umožňuje rychlou výměnu jazyků, takže i jazyky v cizím jazyce
mohou být rychle napsány a mluvené počítačovým hlasem.
OnScreenKeys používá nainstalované hlasy systému a také umožňuje připojení k jinému hlasu SAPI.
K dispozici pouze ve verzi "Deluxe"

DĚKUJI
Vážení uživatelé!
Děkujeme, že jste si vybrali OnScreenKeys.
Snažili jsme se naše nejlepší vytvořit efektivní a přitom snadno ovládat program pro vás.
OnScreenKeys se neustále zlepšuje. Aktualizace lze stáhnout z našich webových stránek.
Doufáme, že náš výrobek splňuje vaše očekávání.

Přeji vám hodně zábavy na vyzkoušení softwaru.

Tom Weber
Aktivace produktu

Po 60 dnech zkušebního období aktivace softwaru je nutná.
Pro aktivaci softwaru, budete potřebovat ProductKey který lze nalézt na následující stránce, stejně jako
InstallationKey, který bude vygenerován individuálně installating software. To znamená, že produkt může být
aktivován pouze poté, co byl nainstalován.
Chcete-li aktivovat OnScreenKeys, postupujte následovně:
Nainstalujte produkt OnScreenKeys do počítače a spusťte software.

Vyberte možnost "Koupil jsem si software a chci jej teď aktivovat.".
Poté klikněte na tlačítko "OK".
a) Pokud je váš počítač připojen k internetu, zadejte ProductKey do příslušného textového pole.

b) Pokud je váš počítač připojen k internetu, klepněte na tlačítko "Aktivovat bez připojení k
internetu" a postupujte podle pokynů na obrazovce.

VAŠE ProductKey
Váš ProductKey je:

INSTALACE
Pokud byl produkt OnScreenKeys doručen na disk CD, vložte jej do jednotky CD-ROM počítače.
Instalace se spustí automaticky.
Pokud se instalace z disku CD nespustí automaticky, je třeba spustit osk_setup_dvd.exe na disku CD
ručně.

ÚVOD

Software OnScreenKeys je typizační a komunikační pomůcka pro lidi, kteří nemohou používat běžnou
hardwarovou klávesnici nebo počítačovou myš.
Tento software dělá cvakání kláves a tlačítek myši automaticky pro uživatele. Uživatel pouze potřebuje
přesunout ukazatel myši na požadovaný klíč, který pak bude automaticky spuštěna po určité časové prodlevě.
OnScreenKeys se vždy zobrazuje nad ostatními okny, takže můžete odesílat text do jiného okna (např. Software
pro zpracování textu, internetový prohlížeč atd.).
V verze "Click" a ve verzi "Deluxe" OnScreenKeys poskytuje funkci kliknutí myší, pomocí něhož lze kliknutí myší
provádět i mimo klávesnici.
Verze "Deluxe" produktu OnScreenKeys poskytuje volbu hlasové řeči počítače, pomocí které může být textový
text vyveden z reproduktorů počítače. Integrace veškerých počítačových hlasů, které jsou v souladu s normou
SAPI je možné snadno.

První spuštění

Chcete-li spustit software, klepněte na ikonu "OnScreenKeys" na pracovní ploše nebo jej vyvoláte ze skupiny
programů "OnScreenKeys" v nabídce Start.
Tento software automaticky detekuje jazyk vaší verzí Windows a podle toho nastaví sám.
Můžete si vybrat jiný jazyk, stejně jako upravovat mnoho parametrů v okně konfigurace. Můžete otevřít okno
pro konfiguraci klepnutím na tlačítko Nastavení na klávesnici na obrazovce.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED

Zadáním příkazu OnScreenKeys (stejně jako při psaní klávesnicí s běžnou klávesnicí počítače) musí být textové
okno otevřené a blikající kurzor musí být v tomto okně viditelný.
Na startu programu bude textový editor se otevře automaticky.
Můžete Neaktivní tuto funkci v konfiguračním okně, nebo zvolit jiný textový editor.

Pro spuštění kláves na klávesnici na obrazovce, budete mít pouze přesunout ukazatel myši na požadované
klávese a udržet ho tam na chvíli. Klíč se automaticky klepnutí po určité časové prodlevě.
V konfiguračním okně můžete Neaktivní tuto funkci auto-click nebo změnit prodlevu.

Slovo automatického dokončování slov a predikce
OnScreenKeys poskytuje dvojitou rychlou podporu:
> Slovo Auto-Dokončení: Jakmile jste zadali první písmeno nového slova, doporučená slova budou zobrazeny v
10 textových tlačítek, které můžete zapsat pomocí kliknutí.
> Next-Word Tip: Jakmile jste provedli jedno slovo, zobrazí se 10 nejpravděpodobnější další slova.
Psaní Style Přizpůsobení
OnScreenKeys ve výchozím nastavení poskytuje komplexní slovník. Navíc software učí nová slova a věty jako
jejich zadávání a přijímá do svého stylu psaní.
Navíc osobní dokumenty a dopisy lze importovat, aby software přizpůsobit svým stylů psaní ještě rychleji.

Fráze a textové makra
Můžete napsat krátké věty i celé odstavce, které jste uložili před tím, kliknutím na tlačítko.
Další informace o tomto tématu lze nalézt na následných stránkách.

Mluvení (k dispozici pouze v "Deluxe" verzi)
Na actived hlasovým výstupem každé napsané věty se bude mluvit na tiskové na klávesou Enter. Je-li klávesa
Enter se pak znovu stisknete, bude poslední věta bude mluvit ještě jednou.
Můžete konfigurovat OnScreenKeys tak, aby bylo každé slovo vysloveno okamžitě po jeho zadání.

Automatické spouštění
Možná jste OnScreenKeys spustili automaticky se systémem Windows®.
Tuto volbu lze aktivovat nebo deaktivovat v okně Konfigurace v záložce "Extra".

Rozdíly oproti hardwarové klávesnice

Jedná se o přehled o klíčích a funkcí, které nemají být nalezeny na normální hardware klávesnice počítače:

Odstranit písmeno
Odstraní poslední klíč

Smazat slovo
Odstraní poslední slovo

Základní nastavení
Otevírá konfigurační okno

Klepnutí-pozastavení
Dočasně vypne auto-click
Spuštěním zámek, bude auto-click funkce se pozastaví, dokud se opět aktivuje kliknutím na stejné tlačítko.

Rozšířené Keys
Ukazuje další klávesy (např. G. Matematické klíčů) a speciální příkazy

Key Shift Word
Změní případě, že poslední slovo je zadali

Změnit slovník / Změnit jazyk
Dočasně lze změnit jazyk
Příslušné klíče, slovník a hlas počítače budou nastaveny podle nově zvoleného jazyka.

Dočasné vypnutí / zapnutí výstupu řeči

Enter (a mluvit poslední věta)

MOUSE BAR (k dispozici pouze v verzi "Click" a "Deluxe")

Pokud máte potíže se stisknutými tlačítky normální počítačové myši, můžete emulovat kliknutí myší pomocí
OnScreenKeys.
Udělejte si chvilku přemýšlet o tom, které myši budete muset udělat (např. G. Jednoduchým kliknutím
dvojitým kliknutím pravým tlačítkem nebo Drag & Drop click)..
Například s cílem otevřít soubor na ploše, bude nutné provést poklepání. Vyberte vhodnou tlačítkem myši
(viz níže), a přesuňte ukazatel myši na místo, kde by měl být kliknutí hotovo. Po krátké chvíli myši bude
automaticky provedeno na tomto místě.

Kliknutím na toto tlačítko otevírá tlačítkem myši Bar:

Myš přehled typ kliknutí:

Levé tlačítko myši (simple click)

Dvojklik

Klikněte pravým tlačítkem myši

Drag & Drop

Ukončete kliknutí funkce a zavřít tlačítka myši bar
Parametry myši (e. G. Pohyb tolerance, poloměr, tolerance třes, atd.) Lze nastavit v konfiguračním okně.

SPEECH OUTPUT (pouze verze "Deluxe")

Hlasový výstup lze aktivovat / deaktivovat klepnutím na následující tlačítko:

V závislosti na aktuálním stavu jedna z následujících ikon se zobrazí:

Hlasový výstup deaktivován

Hlasový výstup aktivován

Hlasový výstup není k dispozici kvůli chybě

Hlasový výstup není k dispozici ve verzi, které jste zakoupili.
Je-li aktivována funkce hlasový výstup, bude mít každý napsaný řádek být zaslány k motoru řeči, když Enter se
spustí.
Po opětovném stisknutí tlačítka Return bude poslední věta znovu promluvil.
Můžete konfigurovat OnScreenKeys tak, aby bylo každé slovo vysloveno okamžitě po jeho zadání.

Hlas počítače, který bude používat OnScreenKeys, může být vybrán v konfiguračním okně.
Máte-li komunikovat v několika jazycích, můžete si vybrat jiný hlas pro každý jazyk.

FRÁZE

Fráze je textový modul, který se často používá, e. G. své vlastní jméno a poštovní adresu, atd.
V OnScreenKeys lze nastavit až 10 vět

Nastavení fráze:
Otevřete okno Konfigurace a klepněte na kartu "Textové makra".
Vyberte si frázi ze seznamu dostupných frází, přejmenujte jej v případě potřeby, a nahradit text textem podle
svého výběru.
Poté klikněte na tlačítko Uložit, které je umístěno pod právě právě editovanou frází.
Poté můžete pokračovat s úpravou jinou frázi.
Po dokončení úprav frází klikněte na tlačítko "Uložit" v okně konfigurace.

Zadáním fráze:

Klepněte na tlačítko karty box.
Vaše přizpůsobené fráze se objeví v tlačítek slovo.
Klepněte na jedno z tlačítek, aby se její základní text psaný.

Textová makra
Pomocí textového funkci makro může být zapsáno nekonečně mnoho bodů.
Schéma konzistentní pojmenování se nedoporučuje, protože budete muset vyvolat předem napsaný text později jejich
namings.

Vytvoření textových maker:
Otevřete okno Konfigurace a klikněte na kartu "Textové makra".
Klikněte na tlačítko "Nové" v pravé části a potom zadejte název a text, který by měl být později napsán.
Poté klikněte na tlačítko "Nový".
Nyní můžete zadat nové body.

Vyvolání textu makra:
Kliknutím na Sharp Sign (#) na klávesnici.
V případě, že Sharp značka není vidět, klepněte na klávesu Shift.
Začněte psát název textového makra, dokud se objeví v jednom z 10 tlačítek predikce slov.
Kliknutím na příslušné tlačítko slovo predikce mít uložený text psaný ven.
Pokud žádné textové makra (textová makra všichni začínají s ostrým znakem (#)) jsou zobrazeny v tlačítku slovo predikce,
stále existují písmena ve vyrovnávací paměti. V takovém případě klikněte na klávesu Enter, poté klepněte na Sharp znak, a
začít znovu od začátku.

AKTUALIZACE
Tato webová stránka poskytuje pravidelné zprávy o bezplatných aktualizací a nových funkcí:
https://www.onscreenkeys.com

Kritiku a NÁVRHY
Rádi bychom, kdybyste nám řekli, zda něco v našem softwaru neplní vaše potřeby nebo zda máte nějaké
návrhy, jak zlepšit OnScreenKeys.
Prosím, napište email na

mail@tomwebersoftware.com
PODPORA

Váš poradce / distributor:
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