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TERMÉKLEÍRÁS
Ez az intelligens képernyő-billentyűzet és a virtuális egér, valamint a szóbeli bevitel gyors gépelést és munkát
biztosít a számítógépen még akkor is, ha nincs a számítógéphez billentyűzet vagy egér, vagy csak részlegesen
használja azt.
A OnScreenKeys használható bár milyen programba való gépeléshez, akár egy szövegszerkesztőről,
táblázatkezelőről, e-mail programról, vagy internet böngészőről legyen szó.
A OnScreenKeys gyakran használatos érintőképernyős r endszereknél vagy szemkövetővel együtt, fej -egérrel,
vagy sok más alternatív beviteli eszközzel..
A paraméterek mint például a billentyűzet mérete és a működési sebesség szabadon állíthatóak.
A szöveg makrók és a személyes mondatok könnyebbé teszik a gépelést.
A OnScreenKeys több mint 40 nyelvet tartalmaz és nagyon gyorsan váltha tóak, így akár idegen nyelvű
szövegeket is könnyen leírhat és kimondathat a számítógéppel.
A OnScreenKeys a rendszerre telepített hangfájlokat használja, így bármilyen SAPI hang csatlakoztatható..
Csak a "Delux e" változatban érhető el

KÖSZÖNJÜK
Kedves felhasználó!
Köszönjük, hogy a OnScreenKeys-t választotta.
A legjobbat próbáltuk meg kihozni magunkból, hogy Önnek a lehető legjobb és mégis könnyen kezelhető
programot nyújtsuk.
A OnScreenKeys folyamatos fejlesztés alatt áll. A frissítéseket honlapunkról töltheti le.
Reméljük, hogy ter mékünk megfelel az Ön elvárásainak.
Ha bármilyen kérdése van, itt elérhet minket...
...telefonon: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41
...e-mailben: mail@ tomweber-software.com
Jó szórakozást kívánunk a program kipróbálásához.

Tom Weber
TERMÉK AKTIVÁCIÓ

A 60 napos próbaverzió után a program aktivációja szükséges.
Ahhoz, hogy aktiválja a programot, kelleni fog a Ter mékkulcs, amit a következő oldalon talál a Telepítési
kulccsal együtt, ami egyedi minden telepítéskor. Ez azt jelenti, hogy a termék csak telepítés után aktiválható.
Tegye a következőket, hogy aktiválja a OnScreenKeys programot:
Telepítse a OnScreenKeys szoftver t, és indítsa el.

Válassza a Megvásároltam a szoftvert, és aktiválni szeretném. opciót.
Ezután kattintson a OK gombra.
a) Ha a számítógépe csatlakoztatva van az internethez, írja be a termékkulcsot a megfelelő
szövegdobozba. Ezután kattintson a Online aktiválás m ost gombra. Utána kövesse az utasításokat a
képernyőn.
b) Ha a számítógépe csatlakoztatva van az internethez, kattintson a Aktiválás Internet nélkül gombra
és kövesse az utasításokat a képernyőn.

AZ ÖN TERMÉKKULCSA
Az Ön termékkulcsa:

TELEPÍTÉS
Ha a \u003cPRODUCTNAME\u003e hozták, CD, betette a számítógép CD-ROM meghajtóba. A telepítés
automatikusan elindul.
Ha az installálás nem indul el automatikusan a CD-ről, akkor a CD-n lévő osksetup.exe programot kell
manuálisan elindítani.

BEVEZETÉS

A OnScreenKeys program egy gépelés és kommunikáció segédlet azoknak az ember eknek, akik nem tudják
használni a normál billentyűzetet és az egeret.
Ez a program elvégzi a billentyűleütéseket és kattintásokat a felhasználó helyett. A felhasználónak csak az egér
mutatóját kell mozgatnia a kiválasztott gombra, amely automatikusan megnyomódik egy bizonyos idő
elteltével.
A OnScreenKeys mindig a többi ablak felett jelenik meg, így bármelyik ablakba küldhet vele szöveget. (például
szövegszerkesztőbe, vagy internet böngészőbe, stb.).
A "Click" és a "Deluxe" változatban a OnScreenKeys biztosít egy egérkattintás műveletet, amivel akár a
billentyűzet mögött is kattinthat.
A "Deluxe" változatában a OnScreenKeys-nak lehetősége van a számítógépes beszéd opcióra, amellyel a leírt
szöveget a számítógép felolvassa a hangfalon keresztül. Bármilyen számítógépes felolvasó ami a SAPI szabvány
szerint készült könnyen felhasználható.

Első indítás

Ahhoz, hogy elindítsa a programot, kattintson a OnScreenKeys ikonra az asztalon, vagy nyissa meg a
programokból a OnScreenKeys-t a Start Menüben.
A program automatikusan felismeri a Windows által használt nyelvet, és úgy állítja be magát.
Választhat más nyelvet vagy átírhat további paraméter eket a beállítások ablakban. Megnyithatja a beállítások
ablakot ha rákattint a Beállítások gombra a képernyő-billentyűzeten.

ALAPOK ÁTTEKINTÉSE

Ahhoz, hogy a OnScreenKeys-mel írjon (mint egy hagyományos billentyűzettel), egy szöveges ablaknak kell
nyitva lennie, és a villogó kurzornak kell megjelennie abban az ablakban.
A program indításakor egy szövegszerkesztő automatikusan megnyílik.
Ezt a lehetőséget kikapcsolhatja a Beállítások ablakban, vagy választhat egy másik szövegszerkesztőt.

Ahhoz, hogy megnyomjon egy gombot a képernyő-billentyűzeten, rá kell irányítania az egeret a kívánt
gombra, és rajta tartania egy ideig. Így automatikusan megnyomódik egy idő után.
A beállítások ablakban kikapcsolhatja ezt az automatikus kattintás funkciót, vagy megváltoztathatja a késleltetési idejét.

Szó kiegészítés és szóajánlás
A OnScreenKeys két gyors gépelési lehetőséget biztosít:
> Automatikus szó kiegészítés: ahogy beírja az első betűjét egy szónak, javaslatokat talál a 10 szavas
gomboknál, amit beírhat egyetlen kattintással.
> Következő szó javaslat: ahogy befejezte egy szó leírását, a következő 10 legvalószínűbb szót láthatja.
Írási stílushoz alkalmazkodás
\u003cPRODUCTNAME\u003e átfogó szótár alapértelmezés szerint. Emellett a program megtanulja az új
szavakat és mondatokat, ahogy írja, és elfogadja, hogy az írás stílusa.
Ezen kívül a személyes dokumentumok és a levelek betölthetőek hogy a program alkalmazkodjon az Ön írási stílusához
még hamarabb.

Mondatok és szöveg makrók
Leírhat rövid mondatokat vagy teljes paragrafusokat amit előzőleg eltárolt a gomb lenyomásakor.
Több információt találhat a témáról a következő oldalakon.

Beszéd (elérhető a "Deluxe" verzióban)
Az aktivált szöveg kimenetnél minden beírt mondatot felolvas a program az Enter billentyű lenyomására. Ha
még egyszer megnyomja, újra hallhatja.
Úgy is beállíthatja a OnScreenKeys programot, hogy minden szót kiejtsen közvetlenül a leírása után.

Automatikus indítás
Elindíthatja automatikusan a OnScreenKeys programot a Windows indításakor.
Ez a lehetőség ki és bekapcsolható a beállítások ablakban az "Extrák" fül alatt.

KÜLÖNBSÉGEK A HAGYOMÁNYOS BILLENTYŰZETTEL SZEMBEN

Ez egy áttekintés a billentyűkről és a funkciókről amik nem találhatóak meg egy hagyományos billentyűzeten:

Törlöm a betűt
Az utolsó karakter törlése

Törölni a szót
Letörli az utolsó szót

Általános beállítások
Megnyitja a beállítások ablakot

Kattintás felfüggesztése
Ideiglenesen letiltja az Automatikus Kattintást
A zár megnyomásával az automatikus kattintás funkció leáll addíg, amíg nem kapcsolja vissza ugyanazzal a gombbal.

Kiterjesztett billentyűk
Megmutatja a további billentyűket (például matematikai billentyűket) és a speciál is parancsokat

Szó Shift Key
Változások az utolsó beírt szó esetében

Szótár megváltoztatása/nyelv megváltoztatása
Ideiglenesen megváltoztatja a nyelvet
A megfelelő billentyűk, a szótár, és a számítógép hangja a kiválasztott nyelvhez igazodik. A kiválasztott hangot ki kell
választani a beállítások ablakban először (csak a Deluxe verzióban elérhető).

Szövegfelolvasás ideiglenes kikapcsolása/bekapcsolása

Enter (és az utolsó mondat felolvasása)

EGÉR VEZÉRLŐ (csak a "Kattintás" és a "Delux" verzióban elérhető)

Ha problémát jelent Önnek a normál egér gombjainak lenyomása, emulálhat kattintásokat a OnScreenKeys
segítségével.
Gondolkodjon el egy pillanatig, hogy melyik gomb lenyomására van szüksége (például nor mál kattintás, dupla
kattintás, jobbklikk, vagy húzás)..
Hogy például egy fájlt megnyisson, Önnek a dupla kattintásra van szüksége. Válassza ki a megfelelő
egérkattintást (lásd lentebb), és az eger et vigye a terület fölé, amire kattintani szeretne. Egy kis idő múlva
automatikusan megtörténik a kattintás azon a helyen.

Ha erre a gombra kattint, az megnyit egy egérgomb vezérlőt:

Egérkattintások típusainak áttekintése:

Bal kattintás (nor mál kattintás)

Dupla kattintás

Jobb kattintás

Fogd és húzd

Kilépés a kattintási funkciókból és az egérgomb vezérlő bezárása
Az egér kattintási paraméterei beállíthatóak a beállítások ablakban.

SZÓBELI KIMENET (csak a "Deluxe" változatban)

A szövegfelolvasás ki és bekapcsolható a következő gomb megnyomásával:

Az aktuális állapottól függően a következő ikonok jelennek meg:

Szövegfelolvasás kikapcsolva

Szövegfelolvasás bekapcsolva

A szövegfelolvasás nem elérhető egy hiba miatt

A gépi hang szolgáltatás nem érhető el az ön által vásárolt termékverzióban.
Ha a beszéd funkció be van kapcsolva, minden gépelt sor fog küldeni a beszéd motort, amikor az enter gomb
aktiválódik.
Ha újra megnyomja az Enter gombot, az utolsó mondatot újr a felolvassa.
Úgy is beállíthatja a OnScreenKeys programot, hogy minden szót kiejtsen közvetlenül a leírása után.

A számítógép hangja amit a OnScreenKeys fog használni kiválasztható a beállítások ablakban.
Ha több nyelven kommunikál, más hangot állíthat b e a különböző nyelvekhez.

SZÖVEGEK

A szövegek egy szöveges modul ami rendszeresen használt, például a saját neve és címe, stb.
Akár 10 mondat is beállítható a OnScreenKeys-ban.

Előre definiált mondatok beállítása:
Nyissa meg a Beállítások ablakot, és kattintson a "Szöveg makrók" fülre.
Válasszon ki egy mondatot a meglévőek közül, nevezze át, vagy írja át a mondat szövegét tetszés szerint.
Ezután kattintson a Mentés gombr a ami az alatt a mondat alatt van, amit éppen átír t.
Ezután már továbbléphet a következő mondat szerkesztésér e.
Amikor készen van a szerkesztéssel, kattintson a beállítások ablakban a "Mentés" gombra.

Mondatok beírása:

Kattintson a papírokkal teli dobozt ábrázoló gombra.
A saját mondatai mostantól megjelennek a szógombok között.
Kattintson az egyik gombra, hogy megjelenjen az alatta r ejlő szöveg.

Szöveg Makrók
A szöveg makrók segítségével végtelen számú paragrafust írhat.
Következetes elnevezési séma javasolt, mert az előre leírt szövegeket ez alapján tudja elérni.

Text makrók létrehozása:
Nyissa meg a beállítások ablakot és kattintson a Szöveg Makrók fülre.
Kattintson az "Új" feliratú gombra a jobb oldalon, és adjon meg egy nevet és a szöveget amit később szeretne
leírni.
Ezután kattintson a Új gombra.
Mostmár beírhat új paragrafusokat.

Szöveg Makrók meghívása:
Kattintson a kettőskereszt (#) gombra a billentyűzeten.
Ha a kettőskereszt gomb nem látható, nyomja meg a Shift billentyűt.
Kezdje el gépelni a szöveg makró nevét amíg meg nem jelenik a 10 ajánlott szó gombok között.
Kattintson a megfelelő ajánlott szó gombra hogy eltárolja a kiírt szöveget.
Ha nincs szöveg makró (a szöveg makrók mind kettőskereszt (#) karakterrel kezdődnek) az a jánlott szavak gombon, még
betűk lehetnek a bufferben. Ebben az esetben kattintson az Enter gombra, majd a kettőskereszt gombra, és kezdje előről az
eljárást.

TÁMOGATÁS

A támogatást az árusítótól vagy a gyár tótól kérhet:
tom weber softwar e
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Németország
Tel.: 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

FRISSÍTÉSEK

Ezen a honlapon folyamatos híreket kaphat az ingyenes frissítésekről és új lehetőségekről:
http://www.onscreenkeys.com

KRITIKA ÉS JAVASLATOK

Megtisztelne minket, ha elmondaná véleményét a programunkról ha bármilyen kifogásolnivalója van, vagy
valamilyen ötlete van, hogyan fejlesszük a OnScreenKeys-t.
Kérem, írjon e-mailt erre a címre:
mail@onscreenkeys.com

ÁRUSÍTÓI MEGJEGYZÉSEK

Az Ön tanácsadója/eladója:

