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POPIS PRODUKTU
Tento inteligentný klávesnica na obrazovke s virtuálnymi funkciami myši kliknúť a hlasový výstu p umožňuje
rýchle písanie a prácu s počítačom, aj keď nemôže, alebo len v č astiach, bude použitá tá hardvérovej klávesnice
alebo počítačovej myši.
\u003cPRODUCTNAME\u003e možno použiť vložiť do ľubovoľnej aplikácie, či už je to softvér pre spracovanie
textu, tabuľkový procesor programom, e-mailový softvér alebo internetový prehliadač.
\u003cPRODUCTNAME\u003e je často používaný na dotykovej obrazovke zariadenia alebo v kombinácii s očnej
tracker, hlavy myší a mnoho ďalších alternatívnych vstupných zariadení..
Dovozné parametr e, ako je veľkosť klávesnicu a pracovná rýchlosť je možné ľubovoľne upravovať .
Textová makrá a personalizované frázy robia písanie oveľa jednoduchšie.
\u003cPRODUCTNAME\u003e obsahuje viac ako 40 jazykov a umožňuje rýchlu zmenu jazyka, takže aj
cudzojazyčné tex ty možno rýchlo napísaný a byť hovorený počítačovým hlasom.
\u003cPRODUCTNAME\u003e používa inštalovaného systému hlasy a tiež umožňuje pripájaní k inému SAPI
hlasu.
K dispozícii len vo verzii \ available only in the \ version

ĎAKUJEM
Vážení užívatelia!
Ďakujem moc za voľbu \u003cPRODUCTNAME\u003e.
Snažili sme sa naše najlepšie vytvoriť efektívnu a pritom ľahko ovládať program pre vás.
\u003cPRODUCTNAME\u003e sa priebežne zlepšuje. Aktualizácie je možné stiahnuť z našich webových
stránok.
Dúfame, že náš výrobok spĺňa vaše očakávania.
Ak máte akúkoľvek otázku, môže sa k nám dostanete...
... Od: Telefón: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41
... e-mailom: mail@ tomweber-software.com
Prajem vám veľa zábavy na vyskúšanie softvéru.

Tom Weber
Aktivácia produktu

Po 60 dňoch skúšobného obdobia aktivácie softvéru je nutná.
Pre aktiváciu softvéru, budete potrebovať ProductKey ktorý možno nájsť na nasledujúcej stránke, rovnako ako
InstallationKey, ktorý bude vygenerovaný individuálne installating softvér. To znamená, že produkt môže byť
aktivovaný len potom, čo bol nainštalovaný.
Postupujte nasledovne aktivovať \u003cPRODUCTNAME\u003e:
Nainštaluje \u003cPRODUCTNAME\u003e k počítaču a spustite softvér.

Vyberte možnosť \ . \u003cOPTIO NNAME\u003e\
Potom kliknite na tlačidlo \ . \u003cBUTTO NNAME\u003e\
a) Ak je počítač pripojený k internetu, zadajte ProductKey v príslušnom tex tovom poli. Potom
kliknite na tlačidlo \ . \u003cBUTTO NNAME\u003e\ Potom postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
b) Ak je počítač pripojený k internetu, kliknite na tlačidlo \ a postupujte podľa pokynov na
obrazovke. \u003cBUTTO NNA ME\u003e\

VAŠE ProductKey
Váš ProductKey je:

INŠTALÁCIA
Ak je \u003cPRODUCTNAME\u003e bol vydaný na CD, vložte ho do CD-RO M počítača. Inštalácia sa
spustí automaticky.
Ak sa inštalácia z disku CD-RO M nespustí automaticky, \u003cPRODUCTFILENAMEEXE\u003e na disku
CD-ROM by sa mala začať ručne.

ÚVOD

Softvér \u003cPRODUCTNAME\u003e je písanie a komunikačné pomôcky pre ľudí, ktorí nie sú schopní používať
spoločnú hardvérovú klávesnicu ani počítačovú myš.
Tento softvér robí cvakanie kláves a tlačidiel myši automaticky pr e užívateľov. Užívateľ len potrebuje presunúť
ukazovateľ myši na požadovaný kľúč, ktorý potom bude automaticky spustená po určitej časovej odmlke.
\u003cPRODUCTNAME\u003e sa vždy zobrazuje nad ostatnými oknami, takže môžete odosielať tex tové správy
do iného okna (napr. G. Pre spracovanie textu softvér, internetový prehliadač, atď.).
V \ a vo verzii \ \u003cPRODUCTNAME\u003e obsahuje funkciu kliknutie myšou, pomocou ktorého možno
kliknutí myšou vykonaný aj nad klávesnicou. Click\ Deluxe\
Verzia \ z \u003cPRODUCTNAME\u003e poskytuje možnosť je r eč elektronický hlas, prostredníctvom ktorého
napísaného textu môžu vystupovať od reproduktory počítača. Delux e\ Integrácia všetkých počítačových hlasov,
ktoré sú v súlade s normou SAPI je možné ľahko.

Prvé spustenie

Ak chcete spustiť softvér, kliknite na ikonu \ na ploche, alebo odvolávať ho z programovej skupiny \ v ponuke
Štart. \u003cPRODUCTNAME\u003e\ \u003cPRODUCTNA ME\u003e\
Tento softvér automaticky detekuje jazyk vašej verzií Windows a podľa toho nastaví sám.
Môžete si vybrať iný jazyk, rovnako ako upravovať mnoho parametrov v okne konfigurácie. Môžete otvoriť
okno pre konfiguráciu kliknutím na tlačidlo Nastavenie na klávesnici na obrazovke.

ZÁKLADNÉ PREHĽAD

Písanie pomocou \u003cPRODUCTNAME\u003e (podobne ako pri písaní s bežnou počítačovou klávesnicu)
textové okno musí byť otvor ený a blikajúci kurzor je potrebné vidieť v tomto okne.
Na štarte programu bude tex tový editor sa otvorí automaticky.
Môžete Neaktívne túto funkciu v konfiguračnom okne, alebo zvoliť iný textový editor.

Pre spustenie klávesov na klávesnici na obrazovke, budete mať iba pr esunúť ukazovateľ myši na požadované
tlačidlo a udržať ho tam na chvíľu. Kľúč sa automaticky kliknutí po určitej časovej odmlke.
V konfiguračnom okne môžete Neaktívne túto funkciu auto-click alebo zmeniť časový limit.

Slovo automatického dokončovania slov a predikcie
\u003cPRODUCTNAME\u003e poskytuje dvojitú podporu rýchleho typu:
> Slovo Auto-Dokončenie: Akonáhle ste zadali prvé písmeno nového slova, odporúčaná slová budú zobrazené
v 10 textových tlačidiel, ktoré môžete zapísať pomocou kliknutia.
> Next-Word Tip: Akonáhle ste urobili jedno slovo, zobrazí sa 10 najpravdepodobnejší ďalšie slová.
Písanie Style Prispôsobenie
\u003cPRODUCTNAME\u003e poskytuje komplexné slovník v predvolenom nastavení. Navyše softvér učí nové
slová a vety ako ich zadávanie a prijíma do svojho štýlu písania.
Navyše osobné dokumenty a listy možno importovať, aby softvér prispôsobiť svojim štýlov písania ešte rýchlejšie.

Frázy a textové makrá
Môžete napísať krátke vety aj celé odseky, ktoré ste uložili pr ed tým, kliknutím na tlačidlo.
Ďalšie informácie o tejto téme možno nájsť na následných stránkach.

Hovorenie (k dispozícii len vo verzii \ ) Deluxe\
Na actived hlasovým výstupom každej napísané vety sa bude hovoriť na tlačovej na klávesou Enter. Ak je
kláves Enter sa potom znova stlačíte, bude posledná veta bude hovoriť ešte raz.
Môžete konfiguráciu \u003cPRODUCTNAME\u003e tak, aby každé slovo je hovorené bezprostredne po napísaním.

Automatické spúšťanie
Môžete mať \u003cPRODUCTNAME\u003e automaticky spustí s Windows®.
Táto voľba môže byť aktivova ná alebo deactived v konfiguračnom okne v záložke \ . Extras\

Rozdiely oproti hardvérovej klávesnice

Jedná sa o prehľad o kľúčoch a funkcií, ktor é nemajú byť nájdené na normálny hardwar e klávesnica počítača:

Klávesa Delete
Odstráni posledný kľúč

Zmazať Word
Odstráni posledné slovo

Základné nastavenie
Otvára konfiguračné okno

Click-Pause
Dočasne vypne auto-click
Spustením zámok, bude auto-click funkcie sa pozastaví, kým sa opäť aktivuje kliknutím na rovnaké tlačidlo.

Rozšírené Keys
Ukazuje ďalšie klávesy (napr. G. Matematické kľúčov) a špeciálne príkazy

Key Shift Word
Zmení prípade, že posledné slovo je zadali

Zmeniť slovník / Zmena jazyka
Dočasne možno zmeniť jazyk
Zodpovedajúce kľúče, slovníka a počítač hlas bude stanovená v súlade s novozvoleného jazyka. Požadovaný hlas má byť
vybraný v okne konfigurácie prvej (k dispozícii vo verzii \ iba). Deluxe\

Dočasne zakázať / zapnuté Hlasový výstup

Enter (a hovoriť posledná veta)

MOUSE BAR (k dispozícii v \ a \ verzia) Click\ Deluxe\

Ak máte problémy s stlač eného tlačidla bežné u počítačovej myši, môže si napodobniť kliknutí myšou s
\u003cPRODUCTNAME\u003e.
Urobte si chvíľku premýšľať o tom, ktoré myši budete musieť urobiť (napr. G. Jednoduchým kliknutím dvojitým
kliknutím pr avým tlačidlom alebo Drag \u0026 Drop click)..
Napríklad s cieľom otvoriť súbor na ploche, bude potr ebné vykonať poklepanie. Vyberte vhodnú tlačidlom
myši (pozri nižšie), a presuňte ukazovateľ myši na miesto, kde by mal byť kliknutie hotovo. Po kr átkej chvíli
myši bude automaticky prevedené na tomto mieste.

Kliknutím na toto tlačidlo otvára tlačidlom myši Bar:

Myš prehľad typ kliknutí:

Ľavé tlačidlo myši (simple click)

Dvojité kliknutie

Kliknite pravým tlačidlom myši

Chyť pusti

Ukončite kliknutie funkcie a zavrieť tlačidla myši bar
Parametre myši (e. G. Pohyb tolerancie, polomer, tolerancia tras, atď.) Možno nastaviť v konfiguračnom okne.

Hlasový výstup ( \ verzia) Deluxe\

Výstup r eči je možné aktivovať / deaktivovať kliknutím na nasledujúci odkaz:

V závislosti na aktuálnom stave jedna z ikon sa zobrazí:

Hlasový výstup deaktivovaný

Hlasový výstup aktivovaný

Hlasový výstup nie je k dispozícii kvôli chybe

Hlasový výstup nie je dostupný v tej verzii, ktorú ste si objednali.
Ak je aktivovaná funkcia hlasový výstup, bude mať každý napísaný riadok byť zaslané k motoru reč i, keď Enter
sa spustí.
Po opätovnom stlačení tlačidla Return bude posledná veta znovu pr ehovoril.
Môžete konfiguráciu \u003cPRODUCTNAME\u003e tak, aby každé slovo je hovorené bezprostredne po napísaním.

Počítač hlas, ktorý \u003cPRODUCTNA ME\u003e budú používať možno zvoliť v konfiguračnom okne.
Ak máte komunikovať v niekoľkých jazykoch, môžete si vybrať iný hlas pre každý jazyk.

FRÁZY

Frázy je tex tový modul, ktorý sa často používa, e. g. svoje vlastné meno a poštovú adr esu, atď.
Až 10 viet je možné nastaviť v \u003cPRODUCTNAMEOSK\u003e

Nastavenie fr áza:
Otvorte okno pr e konfiguráciu a kliknite na záložku \ . Text Macros\
Vyberte si frázu zo zoznamu dostupných fráz, premenujte ho v prípade potreby, a nahradiť text textom podľa
výberu.
Potom kliknite na tlačidlo \ , ktorý je umiestnený pod fráza, ktorá bola práve editovaný.
\u003cBUTTONNAME\u003e\
Potom môžete pokračovať s úpravou inou frázu.
Pri upravení slova, kliknite na tlačidlo \ Konfiguračný okna. Save\

Zadaním fr ázy:

Kliknite na tlačidlo karty box.
Vaše prispôsobené frázy sa objaví v tlačidiel slovo.
Kliknite na jedno z tlačidiel, aby sa jej základný text písaný.

Textová makra
Pomocou tex tového funkciu makro môže byť zapísané nekonečne veľa bodov.
Schéma konzistentné pomenovanie sa neodporúča, pretože budete musieť vyvolať vopred napísaný text neskôr ich
namings.

Vytvorenie textových makier:
Otvorte okno pr e konfiguráciu a kliknite na záložku \ . Text Macros\
Kliknutím na tlačidlo \ v tejto oblasti na pravej strane, potom zadajte názov a text, ktorý by mal byť neskôr
písomné. New\
Potom kliknite na tlačidlo \ . \u003cBUTTO NNAME\u003e\
Teraz môžete zadať nové body.

Vyvolanie textu makra:
Kliknutím na Sharp Sign (#) na klávesnici.
V prípade, že Sharp značka nie je vidieť, kliknite na kláves Shift.
Začnite písať názov textového makra, kým sa objaví v jednom z 10 tlačidiel predikcie slov.
Kliknutím na príslušné tlačidlo slovo predikcie mať uložený tex t písaný von.
Ak žiadne textové makrá (textová makrá všetci začínajú s ostrým znakom (#)) sú zobrazené v tlačidle slovo predikcie, stále
existujú písmená vo vyrovnávacej pamäti. V takom prípade kliknite na klávesu Enter, potom kliknite na Sharp znak, a začať
znovu od začiatku.

PODPORA

Podpora je poskytovaná prostredníctvom svojho distribútora alebo priamo od výrobcov:
tom weber softwar e
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Nemecko
Tel.: 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

AKTUALIZÁCIA

Táto webová stránka poskytuje pravidelné správy o bezplatných aktualizácií a nových funkcií:
http://www.onscreenkeys.com

Kritiku a NÁVRHY

Budeme radi, ak nám povedať, či sa niečo o našom softvéru nie je dokonale vyhovovať vašim potr ebám, alebo
ak máte nejaké návrhy, ako zlepšiť \u003cPRODUCTNA ME\u003e.
Prosím, napíšte e-mail na
mail@onscreenkeys.com

DISTRIBÚTOR POZNÁMKA

Váš poradca / distribútor :

