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

PËRSHKRIM I PRODUKTIT
Ky smart tastiera në ekran me virtual karakteristika të miut klikoni dhe të folurit lejon për të shtypur të shpejtë
dhe të punës me kompjuter edhe nëse keyboard hardwar e ose mouse kompjuter nuk mund ose vetëm në
pjesë të përdoren.
\u003cPRODUCTNAME\u003e mund të përdoret për të shkruani në çdo aplikim, të jetë ajo një software të
përpunimit të tekstit, një program spreadsheet, një software eMail ose një shfletues interneti.
\u003cPRODUCTNAME\u003e është përdorur shpesh në sistemet touch ekr an ose në kombinim me tracker sy,
mouses kokë dhe shumë pajisje të tjera alternative të dhëna. .
Parametrat e importit të tilla si madhësia tastierë dhe shpejtësinë e punës mund të rregullohen lirshëm.
Macros tekst dhe shprehjet personalizuar bëjnë shtypur shumë më të lehtë.
\u003cPRODUCTNAME\u003e për mban më shumë se 40 gjuhë dhe lejon për ndryshimin gjuhën e shpejtë në
mënyr ë që edhe tekstet në gjuhë të huaj mund të shpejt të shtypen dhe të flitet me zë kompjuterik.
\u003cPRODUCTNAME\u003e përdor zërat instaluar sistemin dhe gjithashtu lejon ta lidhni me ndonjë zë tjetër
SAPI.
Në dispozicion vetëm në versionin \ available only in the \ version

FALEMINDERIT
Përdorues i dashur!
Ju faleminderit shumë për zgjedhjen \u003cPRODUCTNAME\u003e.
Ne u përpoq tonë shumë të mirë për të krijuar një program efektiv dhe ende të lehtë për të vepruar për ju.
\u003cPRODUCTNAME\u003e është vazhdimisht duke u për mirësuar. Updates mund të shkarkohet nga faqen
tonë të internetit.
Ne shpr esojmë se produkti ynë i plotëson pritjet tuaja.
Nëse keni ndonjë pyetje, ju mund të na arrijë...
... nga telefoni: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41
... Me email: mail@tomweber-software.com
Ju uroj shumë fun duke u përpjekur për të software.

Tom Weber
PRODUCT AKTIVIZIMI

Pas periudhës së provës 60 ditë aktivizuar software është e nevojshme.
Për të aktivizuar softwar e, ju do të duhet të ProductKey cilat mund të gjenden në faqen tjetër, si dhe
InstallationKey i cili do të gjenerohet në mënyrë individuale në installating softwar e. Kjo do të thotë se
produkti mund të aktivizohet vetëm pasi të jetë instaluar.
Të vazhdojë si më poshtë për të aktivizuar \u003cPRODUCTNAME\u003e:
Install \u003cPRODUCTNAME\u003e në kompjuterin tuaj, dhe të fillojnë të software.

Zgjidhni opsionin \ . \u003cOPTIONNAME\u003e\
Më pas klikoni butonin \ . \u003cBUTTO NNAME\u003e\
a) Në qoftë se kompjuteri juaj është i lidhur në internet, shkruani ProductKey tuaj në textbox duhur.
Më pas, klikoni butonin \ . \u003cBUTTO NNAME\u003e\ Pastaj ndiqni udhëzimet në ekran.
b) Në qoftë se kompjuteri juaj është i lidhur në internet, klikoni butonin \ , dhe ndiqni udhëzimet në
ekran. \u003cBUTTONNAME\u003e\

PRODUCTKEY JUAJ
ProductKey juaj është:

INSTALIMI
Nëse \u003cPRODUCTNAME\u003e është dorëzuar në një CD, e vënë atë në kompjuterin tuaj CD-RO M
drive. Instalimi do të fillojë automatikisht.
Nëse instalimi nga CD nuk fillon automatikisht, \u003cPRODUCTFILENAMEEXE\u003e në CD duhet të
fillohet me dorë.

PREZANTIMI

Software \u003cPRODUCTNAME\u003e është një typing dhe komunikimi ndihmat për njerëzit që janë në
gjendje të përdorin tastier ën e përbashkët hardwar e ose mouse kompjuter.
Software bën klikuar e çelësat dhe butonat e miut automatikisht për përdoruesit. Përdoruesi vetëm duhet për
të lëvizur tr eguesin e miut në kyç e dëshiruar e cila më pas do të shkaktuar automatikisht pas një kohe të
caktuar banoni.
\u003cPRODUCTNAME\u003e është tr eguar gjithmonë në krye të dritareve të tjera në mënyr ë që ju mund të
dërgoni tekst për çdo dritare tjetër (e. G. Një software të përpunimit të tekstit, një shfletues interneti, etj.)
Në \ dhe në versionin \ \u003cPRODUCTNAME\u003e ofron një mouse click funksion me të cilin klikime të
miut mund të ekzekutohet edhe përtej tastierës. Click \ Delux e\
E \ version i \u003cPRODUCTNA ME\u003e ofron një alternativë të folurit zë kompjuterik përmes të cilit
shtypur teksti mund të nxirren nga altoparlantët e kompjuterit. Deluxe \ Integrimi i çdo zërave kompjuter që
përputhen me standardin SAPI është e lehtë të jetë e mundur.

START PARË

Për të filluar softwar e, klikoni në ikonën \ në tavolinën e punës, ose të kërkoj nga grupi i programit \ në
menynë start. \u003cPRODUCTNAME\u003e\ \u003cPRODUCTNAME\u003e\
Software automatik isht do të zbuluar gjuhën e versionin tuaj Windows® dhe konfiguron veten në përputhje me
rrethanat.
Ju mund të zgjidhni një gjuhë tjetër, si dhe edit shumë par ametra në dritaren e konfigurimit. Ju mund të hapur
deri Configuration dritaren duke klikuar butonin Settings në tastier ën në ekran.

Basics VËSHTRIM

Të tipit me \u003cPRODUCTNAME\u003e (ashtu si kur të shtypni me tastierë kompjuteri normal) një dritar e
teksti duhet të jetë e hapur, dhe kursori keq ka nevoja për të qenë të dukshme në këtë dritare.
Në fillim të programit, një editor teksti do të hapet automatikisht.
Ju mund të deactive këtë funksion në Configuration dritaren, ose zgjidhni një tjetër editor teksti.

Për të shkaktuar çelësat në tastierën në ekran, ju thjesht keni për të lëvizur tr eguesin e miut mbi butonin e
dëshiruar dhe për të mbajtur atë atje për një kohë të shkurtër. Çelësi automatikisht do të klikohet, pas një
kohe të caktuar banoni.
Në dritaren e konfigurimit mund deactive këtë funksion auto-klikoni ose të ndryshojë kohën banojnë.

Fjala auto-përfundimin dhe fjala parashikimi
\u003cPRODUCTNAME\u003e siguron dyfishtë mbështetje të tipit të shpejtë:
> Fjala Auto-Përfundimi: Sa më shpejt që ju të shtypur shkronjën e par ë të një fjalë të r e, sugjerime fjalë do të
shfaqet në 10 butonat fjalë të cilat ju mund të tipit me një klik.
> Next-Word-Sugjerim: Sa më shpejt që ju të përfunduar një fjalë, do të shfaqet më 10 fjalët më të mundshme
të ardhshme.
Shkrimi Style Përshtatja
\u003cPRODUCTNAME\u003e ofron një fjalor të plotë by default. Përveç kësaj, softwar e mëson fjalë të reja
dhe dënimet si ju shkruani ato dhe miraton në stilin tuaj të shkrimit.
Përveç kësaj, dokumentet pers onale dhe letra mund të importohet në mënyrë që të bëjë software të përshtaten me stilin
tuaj të shkrimit edhe më të shpejtë.

Fraza dhe Macros Tekst
Ju mund të shkruani fraza të shkurtra ose paragrafë të tërë që keni ruajtur më par ë nga klikoni mbi një buton.
Informacione të mëtejshme në lidhje me këtë temë mund të gjenden në faqet vijuese.

Duke folur (në dispozicion vetëm në versionin \ ) Deluxe\
Në dalje Actived folurit çdo fjali shtypur do të tregohet në një shtyp mbi Enter. Nëse Enter shtypet pastaj
përsëri, fjalia e fundit do të flitet edhe një her ë.
Ju mund të konfiguroni \u003cPRODUCTNAME\u003e në mënyrë që çdo fjalë është folur menjëherë pas shtypur atë.

Duke filluar automatike
Ju mund të keni \u003cPRODUCTNAME\u003e filluar automatikisht me Windows ®.
Ky opsion mund të aktivizohet ose deactived në dritaren e konfigurimit në \ e tab. Extras\

DALLIMET NË HARDWARE tastiere

Kjo është një përmbledhje në lidhje me çelësat dhe funksionet që nuk janë të gjenden në nor male tastierë
kompjuteri hardware:

Fshij Key
Fshin çelësin e fundit

Fshij Word
Fshin fjalën e fundit

Parametrat themelore
Hap dritaren e konfigurimit

Kliko-Pause
Përkohësisht pamundëson Auto-Kliko
Duke shka ktuar bllokohet, funksioni Auto-Klikoni do të ndaluar deri sa është duke u aktivizuar sërish me një klik në të
njëjtin buton.

Keys Ex tended
Tregon çelësat mëtejshme (e. G. Çelësat matematikore) dhe komandat e veçanta

Fjala Shift Key
Ndryshon rastin fjala e fundit e shtypur

Ndrysho Dictionary / Ndryshimi Gjuha
Përkohësisht ndryshon gjuhën
Çelësat përkatëse, fjalor dhe zëri kompjuteri do të përcaktohet në bazë të gjuhës zgjedhur rishtazi. Zëri i dëshiruar duhet
të zgjidhen në dritaren e konfigurimit të parë (në dispozicion në versionin \ vetëm). Deluxe\

Përkohësisht Disable / Enabled Output Speech

Futni (dhe flasin fjalinë e fundit)

MOUSE BAR (në dispozicion në \ dhe \ version vetëm) Click\ Deluxe\

Nëse keni probleme të ngutshme poshtë butonat e normale kompjuter mouse-it, ju mund të matem klikime të
miut me \u003cPRODUCTNAME\u003e.
Merrni një moment për të menduar për të cilën miut klikoni ju do të duhet për të bërë (e. G. Klikim të
thjeshtë, klikoni dy herë, right click ose Drag \u0026 Drop click)..
Për shembull, në mënyrë që të hapë një dosje në desktop, ju do të duhet të bëjë një klik të dyfishtë. Zgjidhni
miut klikoni duhur (shih më poshtë), dhe të lëvizë treguesin e miut në vendin ku duhet të bëhet klikoni. Pas
një të shkurtër, ndërsa klik të miut automatikisht do të bëhet në atë vend.

Një klikoni në këtë buton hap Bar Mouse Button:

Mouse click type pasqyrë:

Left Kliko (klikim të thjeshtë)

Klikoni dy herë

Right Click

Drag \u0026 Drop

Quit klikoni funksionet \u0026 ngushtë bar butonin e miut
Të mouse click parametrat (e. G. Tolerancës lëvizje, rreze, tolerancës dridhje, etj) mund të rregullohen në dritaren e
konfigurimit.

FJALA OUTPUT ( \ version vetëm) Deluxe\

Prodhimi folurit mund të aktivizohet / ç'aktivizohet nga një klikim në butonin e mëposhtëm:

Në varësi të statusit aktual të një nga ikonat e mëposhtme do të shfaqet:

Output Fjala çaktivizuar

Output Fjala aktivizuar

Output Fjala nuk është në dispozicion për shkak të një gabimi

Prodhimi zë nuk është në dispozicion në versionin që keni blerë.
Nëse funksioni prodhimi folurit është aktivizuar, çdo linjë të shtypur do të dërgohet në motor fjalës kur të hyjë
kyç është shkaktuar.
Nëse çelësi Return shtypet përsëri, fjalia e fundit do të flitet përsëri.
Ju mund të konfiguroni \u003cPRODUCTNAME\u003e në mënyrë që çdo fjalë është folur menjëherë pas shtypur atë.

Zëri kompjuter që \u003cPRODUCTNAME\u003e do të jetë duke përdorur mund të zgjidhen në dritaren e
konfigurimit.
Nëse ju komunikuar në gjuhë të ndryshme, ju mund të zgjidhni një zë të ndryshme për çdo gjuhë.

Fraza

Një frazë është një modul teksti i cili do të përdoret shpesh, e. g. vet emri juaj dhe adr esa postare, etj
Deri në 10 frazat mund të vendosen deri në \u003cPRODUCTNAMEOSK\u003e

Ngritja fraza:
Hapur deri Configuration Window, dhe kliko butonin \ . Text Macros\
Zgjidhni një frazë nga lista e frazave në dispozicion, riemërtoni atë nëse e dëshiruar, dhe të zëvendësojë tekstin
me tekstin e zgjedhjes suaj.
Më pas, klikoni \ button që ndodhet nën frazën që sapo është botuar. \u003cBUTTO NNA ME\u003e\
Ju pastaj mund të vazhdoni me redaktimi një frazë.
Kur ju jeni bër ë redaktimi fraza, kliko \ button dritaret e konfigurimit. Save\

Typing fraza:

Klikoni butonin kuti kartë.
Frazat e personalizuar tani do të shfaqet në butonat fjalë.
Kliko një nga butonat në mënyrë që të ketë shkruar teksti i tij themelor.

Macros TEXT
Me ndihmën e funksionit tekst makro një numër të pafund të paragrafëve mund të shkruhet.
Një skemë përputhje emërtimin është e rekomanduar për shkak se ju do të duhet të kërkoj para -shkruar tekstin e më vonë
nga namings tyre.

Krijimi m acros tekst:
Hapur deri Configuration dritaren dhe klikoni butonin \ . Text Macros\
Kliko \ button në zonën e në anën e djathtë, pastaj futni një emër dhe tekstin që duhet më vonë të jetë e
shkruar. New\
Më pas klikoni butonin \ . \u003cBUTTO NNAME\u003e\
Ju tani mund të hyjë në paragrafë të reja.

Duke u thirrur macros Tekst:
Kliko Sign Sharp (#) në tastierë.
Nëse shenja Sharp nuk është e dukshme, klikoni butonin Shift.
Filloni të shtypni emrin e një makro tekst derisa ajo tregon deri në një nga butonat parashikim 10 fjalë.
Kliko butonin e duhur fjala parashikim që të ketë shkruar teksti ruhet jashtë.
Nëse nuk macros tekst (macros tekst të gjitha fillojnë me një karakter të Sharp (#)) janë shfaqur në butonin fjala parashikim ,
ka ende letra në tampon. Në një rast të tillë klikoni Enter parë, pastaj klikoni shenjën Sharp, dhe të fillojnë nga fillimi
përsëri.

SUPPORT

Mbështetja është dhënë nga shpërndar ësit tuaj ose dir ekt nga prodhuesit:
tom weber softwar e
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Gjer mani
Tel.: 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

TË REJAT

Kjo faqe e internetit ofron lajme periodik për përditësime falas dhe karakteristika të reja:
http://www.onscreenkeys.com

Kritika DHE SUGJERIME

Ne do të jetë i lumtur në qoftë se ju të na tr egoni nëse diçka në lidhje me softwar e tonë nuk i përkryer të
përmbushur nevojat tuaja, ose nëse keni ndonjë sugjerime se si të përmirësohet
\u003cPRODUCTNAME\u003e.
Ju lutemi shkruani një email tek
mail@onscreenkeys.com

DISTRIBUTOR SHËNIM

Këshilltari juaj / distributor:

