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PREKĖS APRAŠYMAS
Šis intelektualus ekrane klaviatūra su virtualių pelės paspaudimu funkcijų ir kalbos galia leidžia greitai rašyti ir
dirbti su kompiuteriu, net jei aparatūros klaviatūra ar pelė negali arba tik dalimis būti naudojamas.
OnScreenKeys gali būti naudojamas įvesti į bet kurią programą, nes tai teksto apdorojimo programinė įranga,
skaičiuoklių programa, el. Pašto programinė įranga arba interneto naršyklė.
OnScreenKeys dažnai naudojamas jutiklinio ekrano sistemose arba kartu su "eye tracker", "galvos" pelėmis ir
daugybe kitų alternatyvių įvesties įrenginių..
Importo parametrai, tokie kaip klaviatūros dydžio ir darbo greitį galima laisvai reguliuoti.
Teksto makrokomandos ir asmeniniams frazės markę rašyti daug lengviau.
OnScreenKeys yra daugiau nei 40 kalbų ir leidžia greitai keisti kalbą, kad net užsienio kalbos tekstus būtų galima
greitai įvesti ir kalbėti kompiuterio balsu.
OnScreenKeys naudoja įdiegtus sistemos balsus, taip pat leidžia prisijungti prie bet kurio kito SAPI balso.
Prieinama tik "Deluxe" versijoje

AČIŪ
Mielas vartotojau!
Labai ačiū, kad pasirinkote OnScreenKeys.
Mes bandėme viską, kad labai sukurti veiksmingą ir vis dar lengvai valdyti programą Jums.
OnScreenKeys nuolat tobulinamas. Atnaujinimus galite atsisiųsti iš mūsų tinklalapio.
Tikimės, kad mūsų produktas atitinka Jūsų lūkesčius.

Linkiu jums daug įdomus bando programinę įrangą.

Tom Weber
Produkto aktyvinimas

Po 60 dienų bandomajam laikotarpiui aktyvuojant programinė įranga yra būtina.
Norėdami aktyvinti programinę įrangą, jums reikės ProductKey kurį galima rasti kitame puslapyje, taip pat
InstallationKey kuris bus sukurtas individualiai installating programinę įrangą. Tai reiškia, kad produktas gali
būti panaudotas tik tuomet, po to, kai ji buvo įdiegta.
Jei norite suaktyvinti OnScreenKeys, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
Įdiekite OnScreenKeys savo kompiuteryje ir paleiskite programinę įrangą.

Pasirinkite parinktį "Aš įsigijau programinę įrangą ir noriu ją aktyvuoti.".
Vėliau spustelėkite mygtuką "Gerai".
a) Jei jūsų kompiuteris prijungtas prie interneto, įveskite savo "ProductKey" atitinkamame teksto
laukelyje.
b) Jei jūsų kompiuteris prijungtas prie interneto, spustelėkite mygtuką "Aktyvuoti be interneto
prisijungimo" ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

JŪSŲ ProductKey
Jūsų ProductKey yra:

ĮRENGIMAS
Jei "PRODUCTNAME" buvo pristatytas kompaktiniame diske, įdiekite jį į kompiuterio kompaktinių diskų
įrenginį. Diegimo pradės automatiškai.
Jei diegimas iš kompaktinio disko neprasideda automatiškai, kompaktiniame diske osk_setup_dvd.exe
reikia paleisti rankiniu būdu.

ĮVADAS

Programinė įranga OnScreenKeys yra įvesties ir ryšio priemonė žmonėms, kurie negali naudoti bendrosios
aparatinės klaviatūros ar kompiuterio pelės.
Programinė įranga veikia klavišų ir pelės mygtukų paspaudimo automatiškai vartotojui. Vartotojo tereikia jį
perkelti pelės žymeklį į norimą raktą, kuris bus atliekamos automatiškai po tam tikro pauzės laiko.
OnScreenKeys visuomet rodomas virš kitų langų, kad galėtumėte siųsti tekstą į bet kurį kitą langą (pvz., Teksto
apdorojimo programinę įrangą, interneto naršyklę ir tt).
"Spustelėkite" ir "Deluxe" versijoje OnScreenKeys suteikia pelės klavišo funkciją, pagal kurią galite spustelėti
pelės klavišus net už klaviatūros.
"Deluxe" "OnScreenKeys" versija suteikia kompiuterio balso kalbos galimybę, per kurią kompiuterio
garsiakalbiai gali įvestis įvedus tekstą. Integracija jokių kompiuterinių balsų, kurie atitinka SAPI standartas yra
lengvai įmanoma.

Pirmą kartą paleidžiate

Norėdami paleisti programinę įrangą, spustelėkite piktogramą "OnScreenKeys" savo darbalaukyje arba
paleiskite iš programos grupės "OnScreenKeys" pradžios meniu.
Programinė įranga automatiškai aptinka jūsų Windows versijos kalbą ir konfigūruoja pats pakeisti.
Galite pasirinkti kitą kalbą, taip pat redaguoti daug parametrų konfigūracijos langą. Jūs galite atverti
konfigūracijos lange paspaudę mygtuką nustatymus ekrane klaviatūra.

PAGRINDAI APŽVALGA

Jei norite įvesti naudojant OnScreenKeys (taip pat kaip ir įvesdami įprastą kompiuterio klaviatūrą), turi būti
atidarytas teksto langas, o mirksintisis žymeklis turi būti matomas šiame lange.
Tuo programos pradžios, teksto redaktorius bus atidaryta automatiškai.
Galite deactive šią funkciją konfigūracijos langą arba pasirinkti kitą teksto redaktorių.

Sukelti klavišus klaviatūroje ekrane, jums tik turite perkelti pelės žymeklį į norimą klavišą ir laikykite jį ten
truputį. Svarbiausia bus automatiškai paspaudžia po tam tikro pauzės laiko.
Į konfigūracijos lange galite deactive šį auto spustelėkite funkciją arba pakeiskite išlaikymo trukmė.

Žodis automatinio užbaigimo ir žodis prognozavimas
OnScreenKeys suteikia dvigubą greito tipo palaikymą:
> Žodis Automatinis užbaigimas: Vos įvedėte pirmąją naujo žodžio raidę, Word pasiūlymai bus parodyta 10
žodžių mygtukų kurį galite įvesti pagal paspaudimu.
> Naujos Word pasiūlymas: Kaip tik baigė vieną žodį, bus rodomi 10 labiausiai tikėtinas kitas žodžiai.
Rašymo stilius adaptavimas
OnScreenKeys pagal numatytuosius nustatymus pateikia išsamų žodyną. Be to, programinė įranga išmoksta
naujų žodžių ir sakinių, kaip tu juos ir priima į savo rašymo stilių.
Be to, asmens dokumentai ir laiškai gali būti importuojami siekiant, kad programinė įranga prisitaikyti prie savo rašymo
stilių net greičiau.

Frazės ir Tekstiniai Makrokomandos
Jūs galite rašyti trumpas frazes ar ištisas pastraipas, kad turite saugoti iki kurį paspaudimą ant mygtuko.
Daugiau informacijos apie šią temą, galima rasti sekite puslapiuose.

Kalbėjimas (galima tik "Deluxe" versijoje)
Tuo actived kalbos produkcijos kiekvienas įvedėte sakinys bus kalbama ne spaudoje Enter. Jei Enter tada
paspaudžiamas dar kartą, paskutinis sakinys bus vėl kalbėjo.
Galite konfigūruoti OnScreenKeys, kad kiekvienas žodis būtų kartojamas po jo įvedimo.

Automatinis paleidimas
Galbūt "PRODUCTNAME" automatiškai paleidžiama naudojant "Windows®".
Ši parinktis gali būti suaktyvinta arba išjungiama konfigūracijos lange skirtuke "Priedai".

Skirtumai aparatūros klaviatūra,

Tai apžvalga apie raktus ir funkcijų, kurios nėra galima rasti normaliu aparatūros kompiuterio klaviatūra:

Ištrinti raidę
Ištrina paskutinį raktą

Ištrinti žodį
Ištrina paskutinį žodį

Pagrindiniai nustatymai
Atveria konfigūracijos langą

Spausk-Pauzė
Laikinai išjungia automatinį paspaudimą
Suaktyvinus užraktą, automatinio paspaudimo funkcija bus pristabdyta tol, kol ją vėl įjungs paspaudimas ant to paties
mygtuko.

Išplėsti klavišai
Rodo tolesnes klavišus (É. G. Matematiniai raktai) ir specialius komandas

Žodžio perjungimo raktas
Keičia praėjusių įvedėte Word bylą

Keisti žodyną / pakeisti kalbą
Laikinai keičia kalbą
Atitinkami klavišai, žodynėlis ir kompiuterio balsas bus nustatomi pagal naujai pasirinktą kalbą.

Laikinai išjunkite / įjungia kalbos išvestį

Įveskite (ir kalbėti paskutinį sakinį)

"MOUSE BAR" (prieinama tik "Spustelėkite" ir "Deluxe" versiją)

Jei turite problemų nuspaudę įprastus kompiuterio pelės mygtukus, galite paspausti "pelės paspaudimus" su
OnScreenKeys.
Skirkite laiko momentą, galvoti apie kuriuos pelės paspaudimu jums reikės daryti (E. G. Paprastu
spragtelėjimu, dukart spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite arba vilkite & lašas paspaudimą)..
Pavyzdžiui, siekiant atverti failą darbalaukyje, jums reikės padaryti dvigubą spragtelėjimą. Pasirinkite tinkamą
pelės paspaudimu (žr žemiau), ir perkelti pelės žymeklį į tą vietą, kur paspaudimas turi būti padaryta. Po
trumpo, o pelės paspaudimu automatiškai bus padaryta toje vietoje.

Paspaudę šį mygtuką atveria pelės mygtuką juostoje:

Pelės paspaudimu tipas apžvalga:

Kairėje spustelėkite (paprastas paspaudimas)

Dvigubas paspaudimas

Pelės dešinio mygtuko paspaudimas

Vilkite ir upuśd

Baigti paspaudimo funkcijas ir uždaryti pelės mygtuką baras
Pelės paspaudimu parametrai (E. G. Judėjimas tolerancijos, spindulys, tremoras tolerancijos ir tt) gali būti koreguojama
konfigūracijos lange.

RYŠIO IŠVESTIS (tik "Deluxe" versija)

Kalbos išvestį galima įjungti / išjungti paspaudus šį mygtuką:

Priklausomai nuo esamos būklės vieną iš šių veiksmų piktogramas bus parodyta:

Kalbos išvestį išjungtas

Kalbos išvestį aktyvuota

Kalbėjimo produkcijos nėra, nes įvyko klaida

Balso išvestis negalima Jūsų įsigytoje versijoje.
Jei kalbos išvesties funkcija yra įjungta, kiekvieną įvedėte eilutė bus išsiųstas kalbos variklį, kai įvesties klavišą
suveikia.
Jei Grįžti paspaudžiamas mygtukas vėl paskutinis sakinys vėl bus kalbama.
Galite konfigūruoti OnScreenKeys, kad kiekvienas žodis būtų kartojamas po jo įvedimo.

Kompiuterio balso, kurį naudos OnScreenKeys, galėsite pasirinkti konfigūracijos lange.
Jei jums bendrauti keliomis kalbomis, galite pasirinkti kitą balsą kiekvienai kalbai.

FRAZĖS

Frazė yra tekstas modulis, kuris bus dažnai naudojamas, e. g. savo vardą, pašto adresas ir kt
OnScreenKeys galima nustatyti iki 10 frazių

Įsteigti frazės:
Atidarykite konfigūracijos langą ir spustelėkite skirtuką "Teksto makrokomandas".
Pasirinkite frazę iš galimų frazių sąrašą, pervardyti, jei pageidaujama, ir pakeisti tekstą į jūsų pasirinktą tekstą.
Vėliau spustelėkite mygtuką "Įrašyti", kuris yra žemiau ką tik redaguojamo frazės.
Tada galite pradėti redaguoti kitą frazę.
Kai baigsite redaguoti frazes, spustelėkite konfigūracijos langus "" Išsaugoti "mygtuką.

Rašyti frazės:

Spustelėkite skyriaus dėžutė mygtuką.
Dabar Jūsų individualų frazės pasirodys žodis mygtukus.
Spustelėkite vieną iš mygtukų, kad būtų jos pagrindinis tekstas parašyta.

TEXT makrokomandas
Iki teksto makro funkciją pagalba gali būti parašytas begalinis skaičius punktuose.
Nuoseklus įvardijimo schema rekomenduojama, nes jums reikės remtis iš anksto parašyta tekstą vėliau jų namings.

Kurti teksto makrokomandas:
Atidarykite konfigūracijos langą ir spustelėkite skirtuką "Teksto makrokomandas".
Dešinėje pusėje spustelėkite mygtuką "Naujas", tada įveskite vardą ir tekstą, kuris vėliau turėtų būti parašytas.
Vėliau spustelėkite mygtuką "Naujas".
Dabar galite patekti į naujas pastraipas.

Pasitelkdami Teksto makrokomandas:
Spustelėkite Sharp ženklą (#) ant klaviatūros.
Jei SHARP ženklas yra nematomas, spauskite Shift klavišą.
Pradžia rašant teksto makrokomandos pavadinimą, kol jis pasirodo vienoje iš 10 žodžių prognozavimo
mygtukus.
Spustelėkite atitinkamą žodis prognozavimo mygtuką turėti saugomi tekstas parašytas.
Jei nėra teksto macros (teksto makrokomandos visi pradėti su Sharp simbolis (#)) rodomi žodis prognozavimo mygtuką, vis
dar yra raidės buferio. Tokiu atveju spauskite klavišą Enter, tada spustelėkite Sharp ženklas, ir pradėti iš naujo pradžia.

ATNAUJINIMAI
Ši svetainė suteikia periodiškai naujienas apie nemokamus atnaujinimus ir naujų funkcijų:
https://www.onscreenkeys.com

Kritika ir pasiūlymai
Būsime džiaugiamės, jei pasakytumėte mums, ar kažkas apie mūsų programinę įrangą visiškai neatitinka jūsų
poreikių arba jei turite pasiūlymų, kaip patobulinti OnScreenKeys.
Prašome parašyti el.laišką

mail@tomwebersoftware.com
PARAMA

Jūsų patarėjas / platintojas:
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