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LÝSING AV FORRITINUM
Hetta smarta skíggjaknappaborðið við virtuellum músaklikkum og talu ger tað gjørligt hjá tær at brúka telduna,
hóast tú ikki fær brúkt knappaborðið ella músina.
OnScreenKeys kann brúkast til at skriva í einumhvørjum forriti, um tað er til tekstviðgerð ella rokniark,
teldupost ella alnet.
OnScreenKeys verður ofta brúkt til nertiskíggjar ella saman við eygnasporara, høvuðmúsum og nógvum øðrum
tólum..
Parametrar fyri innlesing, so sum støddin á knappaborðinum og arbeiðsferð, kunnu stillast sum tær lystir.
Tekstmakroir og sjálvvaldar orðingar gera skriving nógv lættari.

.

TAKK FYRI
Góði brúkari!
Takk fyri at tú valdi OnScreenKeys.
Vit hava roynt okkara besta, fyri at gera eitt gagnligt forrit til tín, sum eisini er lætt at brúka.
OnScreenKeys verður støðugt betrað. Uppdateringar kunnu heintast á okkara heimasíðu.
Vit vóna at forritið svarar til tínar vónir.

Eg ynski tær nógvar góðar løtur, tá tú roynir forritið.

Tom Weber
AKTIVERING AV FORRITI

Tá royndartíðin uppá 60 dagar er lokin, er neyðugt at aktivera forritið.
Fyri at aktivera forritið, hevur tú brúk fyri produkttalinum, sum stendur á næstu síðu, og innleggingartalinum,
sum verður skapt tá forritið verður lagt inn. Hetta merkir, at forritið kann bara aktiverast eftir at tað er lagt inn.

a)

b)

PRODUKTTALIÐ
Vørunummarið er:

INNLEGGING
Um tú fekst OnScreenKeys á fløgu, set so fløguna í fløgudrevið. Installatiónin startar av sær sjálvari.
Um innlegging av fløgu ikki byrjar av sær sjálvari, eigur á fløguni at vera byrjað við hond.

INNGANGUR

Forritið OnScreenKeys hjálpir fólki, sum ikki eru før fyri at brúka tað vanliga knappaborðið ella ta vanligu
músina, at skriva og at samskifta.
Forritið ger klikk á mús ella knappaborð sjálvvirkin fyri brúkaran.
OnScreenKeys verður altíð víst framman fyri aðrar gluggar, soleiðis at tú kanst senda tekst til eitthvønn annan
glugga (t.d. eitt forrit til tekstviðgerð, alnetskaga o.s.fr.).
Í "klikkútgávuni" og serútgávuni av OnScreenKeys kanst tú trýsta við músini í øðrum gluggum enn tí, sum
knappaborðið er í.
Serútgávan av OnScreenKeys hevur eina teldurødd, sum kann lesa skrivaðan tekst upp. Teldurøddir, sum fylgja
SAPI-normalinum, kunnu lættliga brúkast saman við forritinum.

TÁ TÚ TENDRAR FYRI FYRSTU FERÐ

Trýst á ikonið "OnScreenKeys" á skriviborðinum, fyri at tendra forritið, ella finn tað undir "OnScreenKeys" í
startvalmyndini.
Forritið finnur sjálvt málið á tínari útgávu av Windows®, og setur seg upp hareftir.
Tú kanst velja eitt annað mál og stilla fleiri ymiskar parametrar í uppsetingarglugganum. Tú kanst lata
uppsetingargluggan upp við at trýsta á uppsetingarknappin á skíggjaknappaborðinum.

GRUNDLEGGJANDI YVIRLIT

Fyri at skriva við OnScreenKeys (eins og tá tú skrivar við einum vanligum knappaborðið), má ein teksgluggi
vera opin, og tann blinkandi vísin má síggjast í tí glugganum.
Ein tekstritil letur upp av sær sjálvum, tá forritið verður tendrað.
Tú kanst sláa hesa funktiónina frá í uppsetingarglugganum, ella velja ein annan tekstritil.

Fyri at trýsta á skíggjaknappaborðið, heldur tú bara músini á tí valda knappinum eina lítla løtu. Knappurin
verður kliktur tá ein ásett bíðitíð er farin.
Í uppsetingarglugganum kanst tú sláa autoklikkfunktiónina frá, ella broyta bíðitíðina.

Fullfíggjan og forsøgn av orðum
OnScreenKeys hevur tveir mátar at skriva skjótt uppá:
> Fullfíggjan av orðum: Beinanvegin tú skrivar tann fyrsta stavin í einum orði, verða uppskot um orð víst á
teimum 10 orðknappunum, sum tú kanst trýsta á, fyri at skrivað orðið.
> Uppskot um tað næsta orðið: Beinanvegin tú hevur skrivað eitt orð, verða tey 10 sannlíkastu næstu orðini
víst.
Tillaging til skrivingarlag
OnScreenKeys hevur eina umfatandi orðabók frá byrjan. Haraftur lærir forritið nýggj orð og setningar meðan
tú skrivar, og lagar seg til tín skrivstíl.
Harafturat kunnu persónlig skjøl og brøv lesast inn, so at forritið enn skjótari kann laga seg títt skrivingarlag.

Orðingar og tekstmakroir
Við klikki á ein knapp kanst tú skriva stuttar orðingar ella heil reglubrot, sum tú hevur goymt frammanundan.
Meira um hetta er at finna á teimum næstu síðunum.

Tala (bara tøk í serútgávuni)
Tá tala er sligin til, verða allir skrivaðir setningar sagdir, tá tú trýstir á Enter. Trýstir tú aftur á Enter, verður
setningur sagdur umaftur.

Strika bræv

Strika orð
Strika tað síðsta orðið

Almennar ásetingar

Skiftiknappur

MÚSABJÁLKI (bara tøkur í klikk- og serútgávuni)

.

Eitt trýst á henda knappin open bjálkan við músaknappum:

Yvirlit yvir sløg av músaklikkum:

Vinstraklikk (eitt klikk)

Dupultklikk

Høgraklikk

Toga & slepp

Lat klikkfunkur og bjálkan við músaknappum aftur
Uppsetingarnar av músaklikkinum (t.d. loyvt frávik í rørslu, radius, loyvt frávik í ristingum o.s.fr.) kunnu broytast í
uppsetingarglugganum.

Eingin rødd er tøk í hesari útgávuni, sum tú hevur keypt.
Um funkan til upplesing er sligin til, verður tað tú skrivar sent til talumaskinuna tá tú trýstir á enter.

Í mesta lagi 10 orðingar kunnu setast upp í OnScreenKeys

Seta orðingar upp:
Lat uppsetingargluggan upp og trýst á skiljiblaðið "Tekstmakroir".
Vel eina orðing frá listanum yvir orðingar, gev henni eitt nýtt navn, um tú vilt, og skift tekstin út við tín egna.
Trýst síðan á knappin "Goym", sum er beint undir orðingini, ið júst er broytt.
Tú kanst síðan halda fram, og broyta eina aðra orðing.
Trýst á knappin "Goym" í uppsetingarglugganum, tá tú ert liðugur at broyta orðingar.

Skriva orðingar:

Trýst á knappin við pappírseskjuni.
Tínar egnu orðingar fara nú at standa á orðaknappunum.
Trýst á ein av knappunum, fyri at skriva tekstin, sum hoyrir til.

TEKSTMAKROIR
Við tekstmakroum kanst tú skriva so nógv reglubrot, tær lystir.
Ein regluføst navngáva verður viðmælt, tí tú skalt brúka nøvnini til at fáa tann skrivaða tekstin framaftur.

Gera tekstmakroir:
Lat uppsetingargluggan upp og trýst á skiljiblaðið "Tekstmakroir".
Trýst á knappin "Nýtt" í høgru síðu, og skriva eitt navn og tekstin, sum skal skrivast seinni.

Tú kanst nú skriva nýggj brot av teksti.

Kalla tekstmakroir:
Trýst á hækkanarmerki (#) á knappaborðinum.
Sæst hækkanarmerki ikki, trýst á skiftiknappin.
Skriva navnið á einari tekstmakro, til hon kemur fram á ein av teimum 10 knappunum til orðforsagnir.
Fyri at skriva tann goymda tekstin, trýst so á tann rætta knappin til orðforsøgn.
Verður eingin tekstmakro (tekstmakroir byrja allar við einum hækkanartekni (#)) víst á knappinum til orðforsøgn, eru stavir
enn í buffaranum. Um so er, trýst fyrst á Enter knappin, síðan hækkanarteknið, og byrja umaftur.

DAGFØRINGAR
Henda heimasíðan kemur javnan við tíðindum um ókeypis dagføringar og nýggjar hentleikar:
https://www.onscreenkeys.com

ATFINNINGAR OG UPPSKOT
Tað hevði frøtt okkum, kundi sagt okkum um okkurt er, sum ikki heilt nøktar tín tørv, ella um tú hevur uppskot
til betran av OnScreenKeys.
Gerið mær tann beina at skriva ein teldupost til

mail@tomwebersoftware.com
HJÁLP

Tín ráðgevi/veitari:

