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TUOTTEEN KUVAUS
Älykäs virtuaalinäppäimistö varustettuna hiirenklikkaustoiminnallisuudella ja puheominaisuuksilla mahdollistaa
nopean kirjoituksen ja työskentelyn tietokoneella vaikka oikeaa hiirtä ja näppäimistöä ei voitaisi käyttää osittain
tai kokonaan.
OnScreenKeys:a voidaan käyttää kirjoittamiseen mihin tahansa ohjelmaan, vaikkapa tekstinkäsittelyyn,
taulukkolaskentaan tai sähköpostiohjelmaan.
OnScreenKeys:a käytetään usein yhdessä silmänseuraimen, päänliikkeiden ja monien muiden vaihtoehtoisten
syöttötyökalujen kanssa..
Tuontiparametrit kuten näppäimistön koko ja työskentelynopeus voidaan vapaasti säätää.
Tekstimakrot ja kustomoidut virkkeet tekevät kirjoituksesta helpompaa.
OnScreenKeys sisältää yli 40 kieltä joka mahdollistaa nopean kielen vaihtamisen jotta jopa ulkomaista tekstiä
voidaan kirjoittaa ja puhua nopeasti.
OnScreenKeys käyttää asennettua järjestelmän ääntä ja mahdollistaa kytkemisen mihin tahansa muuhun SAPI
ääneen..
Saatavilla "Deluxe"-versiossa

KIITOS
Hyvä käyttäjä!
Kiitos, että valitsisit OnScreenKeys.
Olemme tehneet parhaamme luodaksemme teille mahdollisimman tehokkaan, mutta silti helppokäyttöisen
ohjelman.
OnScreenKeys kehitetään jatkuvasti. Päivitykset voidaan ladata nettisivuiltamme.
Toivomme että tuotteemme täyttää odotuksesi.

Toivon että sinulla on hauskaa ohjelmaa kokeillessasi!

Tom Weber
TUOTTEEN AKTIVOINTI

60 päivän kuluttua kokeiluajan alkamisesta ohjelmisto tulee aktivoida.
Aktivoidaksesi ohjelmiston, tarvitset tuoteavaimen joka löytyy seuraavalta sivulta sekä asennusavaimen joka
luodaan automaattisesti jokaista asennusta varten. Tämä tarkoittaa, että ohjelmisto voidaan aktivoida vain sen
jälkeen kun se on asennettu.
Toimi seuraavasti aktivoidaksesi OnScreenKeys-ohjelman:
Asenna OnScreenKeys tietokoneellesi ja käynnistä ohjelma.

Valitse "Olen ostanut ohjelman ja haluan aktivoida sen."-vaihtoehto.
Tämän jälkeen napsauta "Ok"-painiketta.
a) Jos tietokoneesi on kytketty Internetiin, kirjoita OhjelmaAvain oikeaan tekstikenttään. Tämän
jälkeen napsauta "Aktivoi verkossa nyt"-painiketta. Sen jälkeen seuraa ruudulla olevia ohjeita.
b) Jos tietokoneesi on kytketty Internetiin, napsauta "Aktivoi ilman internet yhteyttä"-painiketta ja
seuraa ruudulla olevia ohjeita.

TUOTEAVAIMESI
Tuoteavaimesi on:

ASENNUS
Jos OnScreenKeys toimitettiin CD:llä, aseta levy tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Asennus alkaa
automaattisesti.
Jos asennus ei ala automaattisesti CD:ltä, osk_setup_dvd.exe tulee käynnistää CD:ltä käsin.

KÄYTTÖÖNOTTO

OnScreenKeys on kirjoitus ja kommunikaatioapu henkilöille jotka eivät voi käyttää tavallista näppäimistöä tai
hiirtä.
Ohjelmisto suorittaa näppäinpainallukset ja hiiren klikkaukset automaattisesti käyttäjän puolesta. Käyttäjän
tarvitsee vain siirtää osoitin haluttuun näppäimeen, jota sitten painetaan odotsajan jälkeen.
OnScreenKeys näytetään aina toisten ikkunoiden päällä jotta voit lähettää tekstiä toisiin ohjelmiin samaan
aikaan (kuten tekstinkäsittely, internetselain, jne.).
"Click" ja "Deluxe"-versioissa OnScreenKeys tarjoaa hiirenklikkaustoimintoja joita voidaan käyttää jopa
muutoin kuin näppäimistöltä.
"Deluxe"-versio OnScreenKeys:sta tarjoaa tietokoneen puheoption jolla teksti voidaan muuttaa puheeksi
kaiuttimien läpi. Minkä tahansa SAPI stanrdia noudattavien puheohjelmien ominaisuudet voidaan integroida
helposti.

ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA

Käynnistääksesi ohjelman, valitse "OnScreenKeys" käynnistä-valikosta ja sitten "OnScreenKeys".
Ohjelmisto tunnistaa automaattisesti Windows® versiosi kielen ja konfiguroi ohjelman sen mukaan.
Voit myös valita toisen kielen ja muokata sen parametreja asetusikkunasta. Voit avata asetusikkunan
klikkaamalla Asetukset-nappia virtuaalinäppäimistöstä.

PERUSKÄYTTÖ

Kirjoittaaksesi OnScreenKeys:lla (ihan niinkuin normaalilla näppäimistöllä) teksti-ikkunan tulee olla auki ja
vilkkuvan kursorin täytyy olla näkyvissä.
Ohjelman käynnistyessä, tekstieditori avataan automaattisesti.
Voit deaktivoida tämän toiminnon asetusikkunasta tai valita toisen tekstieditorin.

Näppäilläksesi napin virtuaalinäppäimistöllä, sinun tulee vain siirtää hiiren osoitin halutun kirjaimen päälle.
Hetken kuluttua näppäintä painetaan automaattisesti.
Asetusikkunasta voit deaktivoieda tämän toiminnon tai vaihtaa tarvittavaa aikaa.

Sanojen automaattinen lopetus ja sanan ennustus.
OnScreenKeys tarjoaa kaksi nopeakirjoitustapaa:
> Sanojen automaattinen päättäminen: Heti kun kirjoitat kirjaimen, sanojen arvaus näyttää 10 sanaa napeissa,
joita voit klikata.
> Seuraavan sanan ehdotus: Heti kun olet päättänyt sanan, seuraavat 10 todennäköisintä sanaa näytetään
seuraavaksi.
Kirjoitustyylin mukautus
OnScreenKeys tarjoaa oletuksena kattavan sanakirjan. Lisäksi ohjelma oppii uusia sanoja ja lauseita sitä mukaa
kun kirjoitat niitä ja mukautuu kirjoitustyyliisi.
Lisäksi, henkilökohtaisia tiedostoja ja kirjeitä voidaan tuoda jotta ohjelma mukautuisi tyyliisi vielä nopeammin.

Virkkeet ja tekstimakrot
Voit kirjoittaa lyhyitä sanontoja tai kokonaisia kappaleita joita olet tallentanut klikkaamalla nappia.
Lisätietoa seuraavilla sivuilla.

Puhe (saatavilla vain "Deluxe"-versiossa)
Puheen ollessa käytössä, lause puhutaan enterin painalluksesta. Jos enteriä painetaan uudelleenm, lause
sanotaan uudelleen.
Void asetella OnScreenKeys siten että jokainen sana puhutaan heti kirjoittamisen jälkeen.

Automaattinen aloitus
Voit asettaa OnScreenKeys käynnistettäväksi kun Windows® käynnistyy.
Tämä asetus voidaan asetaa tai poistaa asetusikkunan välilehdeltä "Lisät".

EROJA OIKEAAN NÄPPÄIMISTÖÖN

Tässä kappaleessa käydään läpi näppäimet ja toiminnot joita ei ole tavallisessa tietokoneen näppäimistössä:

Poista kirjain
Poistaa viimeisen näppäilyn

Poista sana
Poistaa viimeisen sanan

Yleiset asetukset
Avaa asetusikkunan

Napsautus-pause
Poistaa automaattisen napsautuksen väliaikaisesti käytöstä
Lukitsemalla automaattinen klikkaustoiminta poistetaan käytöstä kunnes se otetaan käyttöön samaa nappia painamalla.

Lisänäppäimet
Näyttää lisää näppäimiä (kuten matemaattiset symbolit) ja erikoiskomennot

Sanan vaihtonäppäin
Vaihtaa viimeksi kirjoitetun sanan kirjainkokoa.

Vaihda sanakirjaa/Vaihda kieltä
Vaihtaa väliaikaisesti kieltä
Näppäimet, sanakirja ja tietokoneen ääni asetetaan uuden kielen mukaan. Haluttu ääni täytyy valita ensin asetukset
ikkunassa (vain "Deluxe"-versiossa).

Mahdollista/Poista puhe väliaikaisesti

Enter (ja puhu viimeinen lause)

HIIRITYÖKALURIVI (saatavilla vain "Click" ja "Deluxe" versiossa)

Jos sinulla on vaikeuksia painaa normaaleita hiiren nappeja, voit emuloida napsautuksia OnScreenKeys:lla.
Mieti mikä napsautus sinun tulee tehdä (esim. normaali, tuplaklikkaus, oikea klikkaus, tai vedä&pudota)..
Jos esimerkiksi sinun täytyy suorittaa tuplaklikkaus tiedostoa avatessasi, valitse sopiva klikkaus (katso alta), ja
siirrä hiiren osoitin paikkaan jossa napsautus tulisi suorittaa. Hetken kuluttua, napsautus suoritetaan tässä
paikassa.

Tämä napin napsautus avaa hiirinappipalkin:

Näppäimenklikkaustyypin kuvaus:

Vasen klikkaus (tavallinen klukkaus)

Tuplaklikkaus

Oikean klikkaus

Raahaa & Pudota

Lopeta klikkaustoiminnot & sulje hiirinappien palkki
Hiiren klikkausparametrit (esim. Liikkumistoleranssi, -halkaisija, tärinänsietävyys, jne.) voidaan säätää asetusikkunasta.

PUHE (vain "Deluxe"-versiossa)

Puhe voidaan mahdollistaa/poistaa klikkaamalla tätä nappia:

Sen hetkisesti statuksesta riippuen yksi seuraavista kuvakkeista pitäisi näkyä:

Puhe poistettu käytöstä

Puhe otettu käyttöön

Puhe ei saatavilla virheen vuoksi

Puheääni ei ole käytettävissä ostamassanne versiossa.
Jos puhetoiminto on käytössä, jokainen kirjoitettu rivi lähetetään puhesyntetisaattorille enter-näppäintä
painettaessa.
Jos Return-näppäintä painetaan, viimeinen lause puhutaan uudestaan.
Void asetella OnScreenKeys siten että jokainen sana puhutaan heti kirjoittamisen jälkeen.

OnScreenKeys-ohjelman käyttämä tietokoneääni voidaan valita asetukset-ikkunassa.
Jos puhut useampaa kieltä, voit valita eri äänen joka kielelle.

SANONNAT

Sanonta on tekstimoduli jota käytetään useasti, esimerkiksi nimesi ja postiosoitteesi, jne.
Jopa 10 lausetta voidaan valmistella OnScreenKeys:lla.

Sanontojen lisääminen:
Avaa konfigurointi-ikkuna ja sitten klilkkaa "tekstimakrot".
Valitse sanonta listasta, muuta sen nimeä halutessasi ja vaihda teksti haluamaasi tekstiin.
Tämän jälkeen, napsauta "Tallenna"-nappia joka sijaitsee sanonnan alla jota juuri editoit.
Voit tämän jälkeen editoida toista lausetta.
Kun olet valmis, klikkaa "Tallenna"-nappia.

Sanontojen kirjoittaminen:

Klikkaa korttilaatikon nappia.
Kustomoidut sanontasi ilmestyvät nyt sana-nappeihin.
Klikkaa yhtä nappuloista saadaksesi sen alleviivatun tekstin kirjoitettua.

TEKSTIMAKROT
Tekstimakron avulla voidaan kirjoittaa rajaton määrä virkkeitä.
Yhteneväistä nimentätapaa suositellaan, koska sinun täytyy käyttää valmiiksi kirjoitettuja tekstejä niiden nimien mukaan.

Tekstimakrojen luominen:
Avaa konfigurointi-ikkuna ja valitse välilehti "Tekstimakrot".
Klikkaa nappia "Uusi" oikealla puolella olevasta alueesta. Tämän jälkeen kirjoita nimi ja se teksti joka tulisi
kirjoittaa.
Tämän jälkeen napsauta "Uusi"-painiketta.
Voit nyt lisätä uusia virkkeitä.

Tekstimakrojen käyttäminen:
Klikkaa risuaitaa (#) näppäimistöltäsi.
Jos risuaita ei ole näkyvissä, paina Shift-näppäintä.
Aloita kirjoittamaan tekstimakron nimeä kunnes se näkyy yhdessä kymmenestä sananennustusnapista.
Klikkaa oikeata sananennustusnappia jotta tallennettu teksti kirjoitetaan.
Jos tekstimakroja (tyekstimakrot alkavat aina risuaita-merkillä (#)) ei näytetän sananennustusnapeissa, puskurissa on
kuitenkin kirjaimia. Tällaisessa tapauksessa paina ensin Enter-näppäintä ja sitten Risuaitamerkkiä(#) aloittaaksesi uudelleen
alusta.

PÄIVITYKSET
Tältä nettisivulta löydät ajoittain uutisia päivityksistä ja uusista ominaisuuksista:
https://www.onscreenkeys.com

PALAUTE JA EHDOTUKSET
Olisimme tyytyväisiä jos voisit kertoa meille ohjelman mahdollisista virheistä tai jos OnScreenKeys ei sovellu
täydellisesti käyttötarkoitukseesi.
Kirjoita sähköpostia osoitteeseen

mail@tomwebersoftware.com
TUKI

Sinun neuvonantajasi/jakelijasi:
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