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PRODUKTA APRAKSTS
Šī smart ekrāna tastatūra ar virtuālo peles klikšķi iezīmes un runas produkciju ļauj ātri rakstīt un strādāt ar
datoru, pat ja nevar vai tikai daļu izmanto aparatūras klaviatūru vai datora peli.
OnScreenKeys var izmantot jebkurai lietojumprogrammai, neatkarīgi no tā, vai tā ir tekstu apstrādes
programmatūra, izklājlapu programma, e-pasta programmatūra vai interneta pārlūks.
OnScreenKeys bieži tiek lietots uz skārienekrāna sistēmām vai kombinācijā ar acu izsekošanas ierīci, galvas peli
un daudzām citām alternatīvām ievades ierīcēm..
Importa rādītājus, piemēram, tastatūras lielumu un darba ātrums var brīvi mainīt.
Teksta makro un personalizētu frāzes padara rakstīt daudz vieglāk.
OnScreenKeys satur vairāk nekā 40 valodas un ļauj ātri mainīt valodu tā, ka pat svešvalodu tekstus var ātri
drukāt un runāt ar datora balsi.
OnScreenKeys izmanto instalētās sistēmas balsis, kā arī ļauj savienot ar jebkuru citu SAPI balsi.
Pieejams tikai "Deluxe" versijā

PALDIES
Cienījamie lietotāji!
Liels paldies, ka izvēlējāties OnScreenKeys.
Mēs mēģinājām mūsu pašu labāko, lai izveidotu efektīvu un joprojām viegli darboties programma jums.
OnScreenKeys tiek nepārtraukti uzlabota. Atjaunojumus varat ielādēt mūsu mājaslapā.
Mēs ceram, ka mūsu produkts atbilst jūsu vēlmēm.

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, kā arī
InstallationKey kas tiks radīts individuāli installating programmatūru. Tas nozīmē, ka produkts var aktivizēt
tikai tad, kad tā ir uzstādīta.
Lai aktivizētu OnScreenKeys, rīkojieties šādi:
Instalējiet OnScreenKeys savā datorā un palaidiet programmatūru.

Atlasiet opciju "Es nopirku programmu un gribu to aktivizēt tagat.".
Pēc tam noklikšķiniet uz pogas "Labi".
a) Ja jūsu dators ir savienots ar internetu, ievadiet savu ProductKey atbilstošajā tekstlodziņā.

b) Ja jūsu dators ir savienots ar internetu, noklikšķiniet uz pogas "Aktivizēt bez interneta
pieslēguma" un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

JŪSU PRODUCTKEY
Jūsu ProductKey ir:

UZSTĀDĪŠANA
Ja OnScreenKeys tika piegādāts kompaktdiskā, ievietojiet to datora CD-ROM diskdzinī. Instalēšana
sāksies automātiski.
Ja iekārta no kompaktdiska nedarbojas automātiski, kompaktdiskā osk_setup_dvd.exe vajadzētu
palaist manuāli.

IEVADS

Programmatūra OnScreenKeys ir rakstīšanas un komunikācijas palīglīdzeklis tiem cilvēkiem, kuri nespēj
izmantot kopējo aparatūras tastatūru vai datoru pele.
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.
OnScreenKeys vienmēr tiek parādīts virs citiem logiem, lai jūs varētu sūtīt tekstu citā logā (piemēram, teksta
apstrādes programmatūru, interneta pārlūku utt.).
"Noklikšķiniet" un "Deluxe" versijā OnScreenKeys nodrošina peles klikšķu iezīmi, ar kuru peles klikšķus var
izpildīt arī ārpus tastatūras.
OnScreenKeys versijā "Deluxe" ir pieejama datora balss runas opcija, ar kuras palīdzību datora skaļruņos var
izdrukāt drukātu tekstu. Integrācija jebkuru datoru balsis, kuri atbilst SAPI standartam ir viegli iespējams.

PIRMAIS SĀKUMS

Lai palaistu programmatūru, darbvirsmā noklikšķiniet uz ikonas "OnScreenKeys" vai sākat izvēlnē palaist
programmu grupas "OnScreenKeys".
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

Lai ievadītu ar OnScreenKeys (tāpat kā rakstot ar parasto datora tastatūru), loga logs ir jāatver, un mirgojošam
kursoram jābūt redzamam šajā logā.
Pie programmas uzsākšanu, teksta redaktors tiks atvērts automātiski.
Jūs varat deactive šo funkciju konfigurācijas 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.
Konfigurācijas logā jūs varat deactive šo auto klikšķa funkciju vai mainīt uzturēšanās laiku.

Word auto-pabeigšana un vārda prognozēšana
OnScreenKeys nodrošina dubultā ātrā tipa 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
OnScreenKeys pēc noklusējuma nodrošina visaptverošu vārdnīcu. Bez tam, programmatūra iemācās jaunus
vārdus un teikumus, kā jūs tos rakstīt un pieņem savu rakstīšanas stilu.
Turklāt, personas dokumentus un vēstules var importēt, lai padarītu programmatūru pielāgoties savu rakstīšanas stilu, pat
ātrāk.

Frāzes un Teksta Makro
Jūs varat uzrakstīt īsas frāzes vai veselas rindkopas, kas jums ir saglabāti pirms ar klikšķi uz pogas.
Sīkāka informācija par šo tēmu var atrast sekojiet lapās.

Runāšana (pieejams tikai "Deluxe" versijā)
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.
Varat konfigurēt OnScreenKeys, lai katrs vārds tiek uzrakstīts uzreiz pēc tā ievadīšanas.

Automātiskā Sākuma
Iespējams, OnScreenKeys ir automātiski palaists ar Windows®.
Šo opciju var aktivizēt vai deaktivizēt cilnes "Papildinājumi" konfigurācijas logā.

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 vārds

Pamata iestatījumi
Paver konfigurācijas 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
Parāda papildu taustiņi (e. G. Matemātisko atslēgas) un īpašas komandas

Vārda maiņas atslēga
Maina pagājušā drukāti vārds ir lietu

Mainīt vārdnīcu / mainīt valodu
Uz laiku maina valodu
Atbilstošie taustiņi, vārdnīca un datora balss tiks iestatītas atbilstoši jaunizveidotajai valodai.

Pagaidu Disable / Enabled runas izeja

Ievadiet (un runā pēdējo teikumu)

PELES BAR (pieejams tikai "Click" un "Deluxe" versijā)

Ja jums ir problēmas, nospiežot parastās datora peļu pogas, varat simulēt peles klikšķus, izmantojot
OnScreenKeys.
Veltiet laiku, lai padomātu par kuru peles klikšķi jums būs nepieciešams darīt (g e.. Vienkāršu klikšķi,
dubultklikšķi, tiesības klikšķi vai Drag & 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

Velciet un nometiet

Atmest klikšķa funkcijas & Aizvērt peles pogu josla
Peles klikšķi parametrus (e. G. Kustību tolerance, rādiuss, trīce tolerance, uc) var pielāgot konfigurācijas logā.

SPĒJU REZULTĀTS (tikai "Deluxe" versija)

Runas izvadi var aktivizēt / deaktivizēt, noklikšķinot uz šīs pogas:

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 vēlreiz, pēdējo teikumu atkal tiks runāts.
Varat konfigurēt OnScreenKeys, lai katrs vārds tiek uzrakstīts uzreiz pēc tā ievadīšanas.

Datora balss, kuru izmantos OnScreenKeys, 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
OnScreenKeys var iestatīt līdz 10 frāzēm

Iestatīšana frāzes:
Atveriet konfigurācijas logu un noklikšķiniet uz cilnes "Teksta makro".
Izvēlieties frāzi no saraksta pieejamo frāzes, pārdēvēt to, ja vēlas, un aizstāt tekstu ar tekstu pēc jūsu izvēles.
Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Saglabāt ", kas atrodas zem tikko rediģētās frāzes.
Pēc tam Jūs varat turpināt rediģēšanu citu frāzi.
Kad esat pabeidzis rediģēšanu frāzēs, noklikšķiniet uz konfigurācijas logiem un pogas Saglabāt.

Ierakstot frāzes:

Noklikšķiniet uz pogas karte box.
Jūsu pielāgotie frāzes tagad parādīsies vārdu pogām.
Noklikšķiniet uz vienas no pogām, 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 vēlāk to
namings.

Radīt teksta makro:
Atveriet konfigurācijas logu un noklikšķiniet uz cilnes "Teksta makro".
Labajā pusē esošajā apgabalā noklikšķiniet uz pogas "Jauns", pēc tam ievadiet nosaukumu un tekstu, kas vēlāk
būtu jāraksta.
Pēc tam noklikšķiniet uz pogas "Jauns".
Tagad Jūs varat 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 sākas ar asu raksturu (#)) tiek parādīti vārdu prognozēšanas pogas, joprojām ir burti
buferī. Šādā gadījumā noklikšķiniet uz Enter taustiņu, pēc tam noklikšķiniet uz Sharp zīmi, un sākt no sākuma vēlreiz.

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

Kritiku un ieteikumus
Būsim priecīgi, ja jūs mums pastāstiet, vai kaut kas par mūsu programmatūru neatbilst jūsu vajadzībām vai ja
jums ir kādi ieteikumi, kā uzlabot OnScreenKeys.
Lūdzu rakstiet e-pastu

mail@tomwebersoftware.com
ATBALSTS

Jūsu padomdevējs / izplatītājs:
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