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Windows XP ® / Windows Vista ® / Windows 7 ® / Windows 8 ® / Windows 10 ®

PRODUKTA APRAKSTS
Šī smar t ekrāna tastatūra ar virtuālo peles klikšķi iezīmes un runas pr odukciju ļauj ātri rakstīt un strādāt ar
datoru, pat ja nevar vai tikai daļu izmanto aparatūras klaviatūru vai datora peli.
\u003cPRODUCTNAME\u003e var izmantot, lai rakstīt par jebkuru pieteikumu, neatkarīgi no tā teksta
apstrādes programmatūru, izklājlapu programma, kas ir e-pasta programmatūru vai interneta pārlūku.
\u003cPRODUCTNAME\u003e bieži izmanto touch-screen sistēmu, vai kombinācijā ar acu tracker, galvas Peles
un daudzām citām alternatīvām ievades ierīces..
Importa rādītājus, piemēram, tastatūras lielumu un darba ātrums var brīvi mainīt.
Teksta makro un personalizētu frāzes padara rakstīt daudz vieglāk.
\u003cPRODUCTNAME\u003e satur vairāk nekā 40 valodās, un ļauj ātri valodas maiņa tā ka pat svešvalodu
tekstus var ātri tikt drukāti un būtu runājis ar datora balsi.
\u003cPRODUCTNAME\u003e izmanto uzstādītā sistēma balsis un arī ļauj Savienojot ar citu SAPI balss.
Pieejams tikai \ versijā Deluxe\

PALDIES
Cienījamie lietotāji!
Liels paldies, ka izvēlējāties \u003cPRODUCTNAME\u003e.
Mēs mēģinājām mūsu pašu labāko, lai izveidotu efektīvu un joprojām viegli darboties programma jums.
\u003cPRODUCTNAME\u003e nepārtraukti tiek pilnv eidota. Atjaunojumus varat ielādēt mūsu mājaslapā.
Mēs ceram, ka mūsu produkts atbilst jū su vēlmēm.
Ja jums ir jautājumi, jūs varat sazināties ar mums...
... Pa tālruni: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41
... pa e-pastu: mail@tomweber-softwar e.com
Es novēlu jums daudz jautri mēģina programmatūru.

Tom Weber
Produkta aktivizēšana

Pēc 60 dienu izmēģinājuma periodu aktivizējot programmatūru ir nepieciešams.
Lai aktivizētu programmatūru, jums būs nepieciešams ProductKey ko var atrast uz nākamo lapu, k ā arī
InstallationKey kas tiks radīts individuāli installating programmatūru. Tas nozīmē, ka produkts var aktivizēt
tikai tad, kad tā ir uzstādīta.
Rīkojieties šādi, lai aktivizētu \u003cPRODUCTNAME\u003e:
Instalējiet \u003cPRODUCTNAME\u003e datorā, un sākt programmatūru.

Izvēlieties opciju \ . \u003cOPTIONNAME\u003e\
Pēc tam noklikšķiniet uz pogas \ . \u003cBUTTO NNAME\u003e\
a) Ja jūsu dators ir savienots ar internetu, ievadiet savu ProductKey atbilstīgajā textbox . Pēc tam
noklikšķiniet uz pogas \ . \u003cBUTTONNAME\u003e\ Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.
b) Ja jūsu dators ir savienots ar internetu, noklikšķiniet uz pogas \ , un izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus. \u003cBUTTONNAME\u003e\

JŪSU PRODUCTKEY
Jūsu ProductKey ir:

UZSTĀDĪŠANA
Ja \u003cPRODUCTNAME\u003e tika piegādāts uz CD, ielieciet to datora CD-RO M diskdzinī.
Instalēšana sāksies automātiski.
Ja instalācijas no CD nesākas automātiski, \u003cPRO DUCTFILENAMEEXE\u003e kompaktdiskā jāsāk
manuāli.

IEVADS

Programmatūra \u003cPRODUCTNAME\u003e ir rakstīt un sakaru līdzekļi, lai cilvēkiem, kuri nespēj izmantot
vienotu aparatūras tastatūru vai datora peli.
Programmatūra nav noklikšķinot uz atslēgas un peles pogas automātiski lietotājam. Lietotājam tikai
nepieciešams, lai pārvietotu peles kursoru uz vēlamo atslēgu, kas pēc tam tiks iedarbināta automātiski pēc
noteikta uzturēšanās laiku.
\u003cPRODUCTNAME\u003e vienmēr tiek parādīts virs citiem logiem, lai jūs varētu nosūtīt īsziņas uz jebkuru
citu logu (e. G. Teksta apstrādes programmatūru, interneta pārlūku, uc).
Tā kā \ , gan \ versijā \u003cPRODUCTNAME\u003e nodrošina peles klikšķa funkcija, ar kuru peles klikšķiem
var izpildīt pat ārpus tastatūru. Click\ Deluxe\
Par \ versija \u003cPRODUCTNA ME\u003e nodrošina dators balss runas iespēju caur kuru drukātā tekstā var
būt izeja ar datora skaļruņiem. Delux e\ Integrācija jebkuru datoru balsis, kuri atbilst SAPI standartam ir viegli
iespējams.

FIRST START

Lai sāktu programmatūru, noklikšķiniet uz ikonas \ uz darbvirsmas, vai arī izmantot to no programmu grupā \
starta izvēlnē. \u003cPRODUCTNAME\u003e\ \u003cPRODUCTNAME\u003e\
Programmatūra automātiski atklāt valodu jūsu Windows® versijai un konfigurē sevi atbilstoši.
Jūs varat izvēlēties citu valodu, kā arī rediģēt daudz parametru konfigurācijas logā. Jūs varat atvērt
konfigurācijas logā, noklikšķinot uz pogas Iestatījumi uz ekrāna tastatūru.

BASICS PĀRSKATS

Rakstīt ar \u003cPRODUCTNAME\u003e (tāpat kā rakstot ar parasto dator a klaviatūras) teksta logs ir atvēr ts,
un mirgo kursors ir jābūt redzamam šajā logā.
Pie programmas uzsākšanu, teksta redaktors tiks atvērts automātiski.
Jūs varat deactive šo funkciju konfigurā cijas logā vai izvēlēties citu teksta redaktoru.

Lai iedarbinātu taustiņus uz ekrāna tastatūru, jums vienkārši ir, lai pārvietotu peles rādītāju virs vajadzīgajam
taustiņam un turēt to tur par maz, bet. Galvenais tiks automātiski uzklikšķināt pēc noteikta uzturēšanās laiku.
Konfigurā cijas logā jūs varat deactive šo auto klikšķa funkciju vai mainīt uzturēšanās laiku.

Word auto-pabeigšana un vārda prognozēšana
\u003cPRODUCTNAME\u003e nodrošina dubultu quick tips atbalstu:
> Word Auto-Komplektācija: Tiklīdz jūs ierakstījāt pirmo burtu jaunu vārdu, vārdu ieteikumi tiks parādīts 10
vārdu pogas, kas jūs varat ierakstīt ar klikšķi.
> Next-Word-Ierosinājums: Tiklīdz jūs pabeigt vienu vārdu, tiks parādīti 10 visticamākais nākamie vārdi.
Writing Style pielāgošana
\u003cPRODUCTNAME\u003e sniedz visaptverošu vārdnīcu pēc noklusējuma. Bez tam, programmatūra
iemācās jaunus vārdus un teikumus, kā jūs tos rakstīt un pieņem savu rakstīšanas stilu.
Turklā t, personas dokumentus un vēstules var importēt, lai padarītu programmatūru pielāgoties savu rakstīšanas stilu, pat
ā trā k.

Frāzes un Teksta Makro
Jūs varat uzrakstīt īsas frāzes vai veselas rindkopas, kas jums ir saglabāti pirms ar klikšķi uz pogas.
Sīkā ka informā cija par šo tēmu var atrast sekojiet lapā s.

Runājot (pieejams tikai \ versija) Deluxe\
Pēc aktīvajām runas produkciju katru drukāti teikums tiks runāts par presi uz Enter taustiņu. Ja taustiņu Enter
tad nospiests atkal, pēdējais teikums būs atkal runā.
Jūs varat konfigurēt \u003cPRODUCTNAME\u003e tā , lai katrs vā rds tiek runā ts uzreiz pēc ierakstot to.

Automātiskā Sākuma
Jums var būt \u003cPRODUCTNAME\u003e automātiski sākās ar Windows®.
Šo opciju var aktivizēt vai Deaktivizēts in konfigurā cijas logā cilnē \ . Extras\

Atšķirības aparatūras klaviatūru

Tas ir pārskats par taustiņiem un funkcijām, kuras nevar atrast normālu aparatūras datora klaviatūras:

Izdzēst vēstuli
Dzēš pēdējo atslēgu

Izdzēst vārdu
Dzēš pēdējais vā rds

Pamata iestatījumi
Paver konfigurā cijas logā

Uzklikšķiniet-Pauze
Uz laiku izslēdz auto klikšķi
Izraisot atslēga, Auto-Click funkcija tiks apturēta līdz brīdim, kad tas tiek aktivizēts no jauna ar klikšķi uz tās pašas pogas.

Pagarināts Keys
Parā da papildu taustiņi (e. G. Matemā tisko atslēgas) un īpašas komandas

Word Shift Key
Maina pagā jušā drukā ti vā rds ir lietu

Mainīt vā rdnīca / Mainīt valodu
Uz laiku maina valodu
Atbilstošie atslēgas, vā rdnīcas un dators balss tiks noteikts atbilstoši no jauna izvēlētajā valodā . Vēl amo balss ir jāizvēlas
konfigurā cijas logā vispirms (kas ir pieejama \ versiju tikai). Deluxe\

Īslaicīgi Disable / Enabled runas izvade

Ievadiet (un runā pēdējo teikumu)

MOUSE BAR (pieejams \ un \ versija tikai) Click\ Deluxe\

Ja Jums ir problēmas, nospiežot nor mālu datora peli s pogas, jūs varat sacensties peles klikšķiem ar
\u003cPRODUCTNAME\u003e.
Veltiet laiku, lai padomātu par kuru peles klikšķi jums būs nepieciešams darīt (g e.. Vienkāršu klikšķi,
dubultklikšķi, tiesības klikšķi vai Drag \u0026 Drop klikšķi)..
Piemēram, lai atvērtu failu uz darbvirsmas, jums būs nepieciešams darīt dubultu klikšķi. Izvēlieties atbilstošu
peles klikšķi (skatīt zemāk), un pārvietot peles kursoru uz vietu, kur klikšķis būtu darīts. Pēc īsa brīža peles
klikšķi automātiski tiks darīts šajā vietā.

Klikšķis uz šīs pogas paver Mouse Button Bar :

Peles klikšķi tips pārskats:

Kreisais klikšķis (vienkāršs klikšķis)

Dubultklikšķis

Labā poga

Drag \u0026 Drop

Atmest klikšķa funkcijas \u0026 Aizvērt peles pogu josla
Peles klikšķi parametrus (e. G. Kustību tolerance, rā diuss, trīce tolerance, uc) var pielāgot konfigurā cijas logā .

SPEECH OUTPUT ( \ versija tikai) Deluxe\

Runas izeja var aktivizēt / deaktivizēt ar klikšķi uz šādu pogu:

Atkarībā no pašreizējā stāvokļa vienu no šādām ikonām tiks parādīts:

Runas izvade deaktivizēta

Runas izeja aktivizēta

Runas izeja nav pieejama kļūdas dēļ

Balss izlaišana Jūsu nopirktajā versijā nav iespējama.
Ja ir aktivizēts runas izejas funkcija, katrs drukāti līnija tiks nosūtīts runas dzinēju, kad ieiet atslēga ir
iedarbināta.
Ja Atgriešanās taustiņš tiek nospiests vēlr eiz, pēdējo teikumu atkal tiks runāts.
Jūs varat konfigurēt \u003cPRODUCTNAME\u003e tā , lai katrs vā rds tiek runā ts uzreiz pēc ierakstot to.

Dators balss ka \u003cPRODUCTNA ME\u003e tiks izmantojot var izvēlēties konfigurācijas logā.
Ja jūs sazināties vairākās valodās, jūs varat izvēlēties citu balsi katrai valodai.

Frāzes

Frāze ir teksta modulis, kas tiks bieži izmanto, e. g. savu vārdu un pasta adrese uc
Līdz 10 frā zes var izveidots \u003cPRODUCTNAMEOSK\u003e

Iestatīšana frāzes:
Atvērt konfigurācijas logs, un noklikšķiniet uz cilnes \ . Text Macros\
Izvēlieties frāzi no saraksta pieejamo frāzes, pārdēvēt to, ja vēlas, un aizstāt tekstu ar tekstu pēc jūsu izvēles.
Pēc tam noklikšķiniet uz \ pogu, kas atrodas zem frāzi, kas ir tikko edited. \u003cBUTTO NNAME\u003e\
Pēc tam Jūs varat turpināt rediģēšanu citu frāzi.
Kad esat beidzis r ediģēšanu frāzes, noklikšķiniet konfigurāciju logi \ Saglabāt \ When you are done editing
phrases, click the configuration windows' \ button.

Ierakstot frāzes:

Noklikšķiniet uz pogas karte box.
Jūsu pielāgotie frāzes tagad parādīsies vārdu pogām.
Noklikšķiniet uz vienas no pogā m, lai būtu tā pamatā teksts rakstīts.

Text macros
Ar palīdzību teksta makro funkciju var rakstīt bezgalīgi daudz punktu.
Konsekventa nosaukumu shēma ir ieteicams, jo jums būs nepieciešams atsaukties uz iepriekš rakstīts teksts vēlā k to
namings.

Radīt teksta makro:
Atvērt konfigurācijas logā un noklikšķiniet uz cilnes \ . Tex t Macros\
Noklikšķiniet uz \ pogu jomā labajā pusē, tad ievadiet nosaukumu un tekstu, kas būtu vēlāk jāraksta. New \
Pēc tam noklikšķiniet uz pogas \ . \u003cBUTTO NNAME\u003e\
Tagad Jūs var at ievadīt jaunas rindkopas.

Atsaucoties teksta Makro:
Noklikšķiniet uz Sharp zīmes (#) uz tastatūras.
Ja Sharp zīme nav redzama, noklikšķiniet taustiņu Shift.
Sāciet rakstīt vārdu teksta makro, līdz tas parādās vienā no 10 vārda prognozēšana pogām.
Noklikšķiniet uz atbilstošo vārdu paredzēšanas pogu, lai būtu jāuzglabā teksts uzrakstīts.
Ja nav teksta makro (teksta makro visi sā kas ar asu raksturu (#)) tiek parā dīti vā rdu prognozēšanas pogas, joprojā m ir burti
buferī. Šā dā gadījumā noklikšķiniet uz Enter taustiņu, pēc tam noklikšķiniet uz Sharp zīmi, un sā kt no sā kuma vēlreiz.

ATBALSTS

Atbalstu nodrošina Jūsu izplatītāja vai tieši no ražotājiem:
tom weber softwar e
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Vācija
Tālruņa numurs: 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

ATJAUNINĀJUMI

Šī tīmekļa vietne nodrošina periodisku ziņas par bezmaksas atjauninājumus un jaunas iezīmes:
http://www.onscreenkeys.com

Kritiku un ieteikumus

Mēs būtu priecīgi, ja Jūs pastāstītu mums, ja kaut kas par mūsu programmatūru nav perfekti atbilst jūsu
vajadzībām, vai, ja jums ir kādi ieteikumi par to, kā uzlabot \u003cPRODUCTNAME\u003e.
Lūdzu rakstiet e-pastu
mail@onscreenkeys.com

Izplatītājs PIEZĪME

Jūsu konsultants / izplatītājs:

