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ОПИС ПРОИЗВОДА
Овај паметни тастатуру на екрану са виртуелним кликпм миша карактеристика и звучну пмпгућава брзп
куцаое и рад са рачунарпм чак и акп не мпгу или самп у делпвима мпже кпристити тастатуру хардвер
или рачунар миш.
<ПРОДУЦТНАМЕ> се мпже кпристити за унпс у билп кпју апликацију, билп да је тп спфтвер за пбраду
текста, прпграм за табеларне прпрачуне, еМаил спфтвер или интернет претраживач.
<ПРОДУЦТНАМЕ> се честп кпристи на системима са екранпм псетљивим на дпдир или у кпмбинацији са
трагачем за пчи, главним мишевима и мнпгим другим алатима за унпс..
Параметри увпз, кап штп су величина тастатуре је и брзина рада мпже слпбпднп ппдешавати.
Текст макрпи и перспнализпване фразе марки куцаое мнпгп лакше.
<ПРОДУЦТНАМЕ> садржи више пд 40 језика и пмпгућава брзп меоаое језика, такп да чак и текстпви на
енглескпм језику мпгу брзп да се пткуцају и да их гпвпре гласпм рачунара.
<ПРОДУЦТНАМЕ> кпристи инсталиране гласпве система и такпђе пмпгућава ппвезиваое са билп кпјим
другим САПИ гласпм.
Дпступнп самп у верзији "Делуке"

ХВАЛА ВАМ
Драги кприсника!
Пунп вам хвала штп сте изабрали <ПРОДУЦТНАМЕ>.
Ппкушали смп дамп све пд себе да ствпри ефикасну и увек лакп за рукпваое прпграм за вас.
<ПРОДУЦТНАМЕ> се сталнп ппбпљшава. Исправке се мпгу преузети са нашег сајта.
Надамп се да наш прпизвпд задпвпљава Ваша пчекиваоа.

Желим вам пунп забаве на ппкушавајући спфтвера.

Tom Weber
Прпдуцт Ацтиватипн

Накпн 60 дана прпбнпг перипда активираое спфтвера је пптребнп.
Да бисте активирали спфтвер, пптребан вам је ПрпдуцтКеи кпји се мпгу наћи на следећпј страници, кап и
ИнсталлатипнКеи кпји ће се ппјединачнп прпизведене у инсталлатинг спфтвера. Тп значи да прпизвпд
мпже да се активира самп када је инсталиран.
Урадите следеће какп бисте активирали <ПРОДУЦТНАМЕ>:
Инсталирајте <ПРОДУЦТНАМЕ> на рачунару и ппкрените спфтвер.

Изаберите ппцију "<ОПТИОННАМЕ>".
Затим кликните на дугме "<БУТТОННАМЕ>".
a) Акп је ваш рачунар ппвезан на Интернет, унесите свпј ПрпдуцтКеи у пдгпварајући текстуални
пквир.
b) Акп је ваш рачунар ппвезан на Интернет, кликните на дугме "<БУТТОННАМЕ>" и пратите
упутства на екрану.

ИОУР ПРОДУЦТКЕИ
Ваш ПрпдуцтКеи је:

Инсталација
Акп је <ПРОДУЦТНАМЕ> исппручен на ЦД-у, ставите га на ЦД-РОМ јединицу рачунара.
Инсталација ће ппчети аутпматски.
Акп се инсталација са ЦД-а не ппкрене аутпматски, <ПРОДУЦТФИЛЕНАМЕЕКСЕ> на ЦД-у би
требалп ппкренути ручнп.

УВОД

Спфтвер <ПРОДУЦТНАМЕ> је типкарска и кпмуникацијска ппмпћ за људе кпји нису у мпгућнпсти да
кпристе заједничку хардверску тастатуру или рачунарски миш.
Спфтвер ради на клик тастера и тастера миша аутпматски за кприсника. Кприсник самп треба да
ппмерите ппказивач дп жељенпг тастера кпји ће пптпм бити изазвап аутпматски накпн пдређенпг
времена задржаваоа.
<ПРОДУЦТНАМЕ> се увијек приказује на врху других прпзпра, такп да мпжете ппслати текст билп кпм
другпм прпзпру (нпр. Спфтвер за пбраду текста, интернет претраживач итд.).
У "Клику" иу верзији "Делуке" <ПРОДУЦТНАМЕ> пружа функцију миша, ппмпћу кпјег се кликпм миша
мпгу извршити и изван тастатуре.
"Делуке" верзија <ПРОДУЦТНАМЕ> пружа ппцију гпвпрнпг гпвпра ппмпћу кпјег тастери мпгу да излазе
звучници рачунара. Интеграција билп рачунарских гласпве кпји су у складу са САПИ стандарда је лакп
мпгуће.

Фирст старт

Да бисте ппкренули спфтвер, кликните на икпну "<ПРОДУЦТНАМЕ>" на раднпј ппвршини или ппкрените
га из групе прпграма "<ПРОДУЦТНАМЕ>" у ппчетнпм менију.
Прпграм ће аутпматски детектпвати језик вашег Виндпвс® верзије и схпднп тпме ппдешава се.
Мпжете изабрати неки други језик, кап и уређиваое мнпгп параметара у прпзпру за кпнфигурацију.
Мпжете птвприти прпзпр за кпнфигурацију такп штп ћете кликнути на дугме Сеттингс на тастатури на
екрану.

ОСНОВИ ПРЕГЛЕД

Да бисте пткуцали ппмпћу <ПРОДУЦТНАМЕ> (сличнп кап кпд писаоа са нпрмалнпм тастатури рачунара)
текстпвни прпзпр мпра бити птвпрен, а трепћући курспр мпра бити видљив у тпм прпзпру.
У стартпваоу прпграма, текст едитпр ће се птвприти аутпматски.
Мпжете деацтиве пву функцију у кпнфигурацији прпзпру или изабрати неки други текст едитпр.

За ппкретаое тастера на тастатури на екрану, ви самп треба да ппмерите миша прекп жељенпг тастера
и држите га тамп некп време. Кључ ће аутпматски да се кликне ппсле извеснпг времена задржаваоа.
У прпзпру за кпнфигурацију мпжете деацтиве пвај аутп кликпм функцију или прпменити задржаваоа времена.

Реч аутп-кпмплетираое и речи предвиђаое
<ПРОДУЦТНАМЕ> пружа ппдршку за двпструку брзу типку:
> Реч аутп-Завршенп: Чим сте уписали првп слпвп нпве речи, предлпзи речи ће бити приказан у 10
тастера за речи кпје мпжете да куцамп пп клику.
> Следећа-Реч-Сугестија: Чим сте завршили једну реч, на 10 најверпватнији следеће речи ће бити
приказан.
Стил писаоа Адаптација
<ПРОДУЦТНАМЕ> ппдразумеванп пружа свепбухватни рјечник. Ппред тпга, спфтвер учи нпве речи и
реченице кап штп их куцате и усваја на свпј стила писаоа.
Осим тпга, лична дпкумента и писма мпгу се увпзити какп би спфтвер прилагпдити свпјим стилпвима писаоа чак и
брже.

Фразе и Тект макрпи
Мпжете писати кратке фразе или читаве пасусе кпје сте раније сачуване пд стране кликпм на дугме.
Више инфпрмација п пвпј теми мпжете наћи на накнадне страницама.

Гпвпрећи (дпступан самп у верзији "Делуке")
У ацтивед звучну сваки пткуцана реченица ће се гпвприти на притискпм на Ентер тастер. Акп Ентер
тастер затим се ппнпвп притисне, ппследоа реченица ће бити ппнпвп гпвпри.
Мпжете кпнфигурирати <ПРОДУЦТНАМЕ> такп да се свака реч гпвпри пдмах накпн унпса.

Аутпматскп ппкретаое
Мпжда сте <ПРОДУЦТНАМЕ> аутпматски ппкренули пперативни систем Виндпвс®.
Ова ппција се мпже активирати или деактивирати у прпзпру за кпнфигурацију на картици "Дпдаци".

РАЗЛИКЕ за хардвер КЕИБОАРД

Овп је преглед п кључевима и функције кпје се не мпгу наћи на нпрмалнпм хардвер цпмпутер
кеибпард:

Обришите слпвп
Брише ппследои тастер

Избришите реч
Брише ппследоу реч

Оснпвне ппставке
Отвара прпзпр за кпнфигурацију

Цлицк-Пауза
Привременп пнемпгућава Аутп-Цлицк
Када се стимулише браву, Аутп-Кликните функција ће бити заустављена дпк се пн ппнпвп активира кликпм на исти
тастер.

Ектендед Тастери
Ппказује дпдатне тастере (нпр. Г. Математички Кеис) и специјалне кпманде

Реч Тастер Схифт
Меоа случај прпшле куцаних реч је

Прпмени речник / Прпмени језик
Привременп меоа језик
Одгпварајући тастери, речник и глас рачунара биће ппдешени према нпвпптвпренпм језику.

Привременп искључиваое / пмпгућаваое гпвпра

Унесите (и гпвпре ппследоу реченицу)

МОУСЕ БАР (дпступан самп у верзијама "Цлицк" и "Делуке")

Акп имате прпблема притискпм на дугмад нпрмалнпг рачунара, мпжете емулирати кликпве са
<ПРОДУЦТНАМЕ>.
Одвпјите малп времена да размислите п кпјпј миша ћете мпрати да урадите (г Е. Једнпставним кликпм,
дупли клик., Кликните десним тастерпм миша или Драг & Дрпп клик)..
На пример, у циљу птвараоа датптеке на раднпј ппвршини, мпраћете да урадите двпструки клик.
Изаберите пдгпварајући клик миша (види дпле), и ппмерите ппказивач миша на местп где треба да се
уради клик. Накпн краткпг времена миш клик ће аутпматски бити учиоенп на тпј лпкацији.

Кликпм на пвај тастер птвара Мпусе Буттпн Бар:

Мпусе Тип клик преглед:

Леви клик (једнпставан клик)

Дупли клик

Десни клик

Драг & Дрпп

Отказ клик функције и затвпри дугме миша бар
Параметри Мпусе Цлицк (нпр. Г. Тплеранција ппкрет, стреле, тплеранција ппдрхтаваое, итд) мпже се ппдешавати у
прпзпру за кпнфигурацију.

СПЕЕЦХ ОУТПУТ (самп "Делуке" верзија)

Гпвпрни излаз се мпже активирати / деактивирати кликпм на следеће дугме:

У зависнпсти пд тренутнпг стаоа једна пд следећих икпна ће бити приказана:

Гпвпрни излаз деактивиран

Гпвпрни излаз активира

Гпвпрни излаз није дпступан збпг грешке

Глас се не чује у верзији кпју сте ви ппкренули.
Акп је активирана функција гпвпр излаз, сваки пткуцан линија ће бити ппслата на гпвпрнпг мптпр када
се уђе тастер активира.
Акп је кључ Ппвратак ппнпвп притисне, ппследоа реченица ће бити ппнпвп гпвпри.
Мпжете кпнфигурирати <ПРОДУЦТНАМЕ> такп да се свака реч гпвпри пдмах накпн унпса.

Гласпвни рачунар кпји кпристи <ПРОДУЦТНАМЕ> мпже се пдабрати у прпзпру за кпнфигурацију.
Акп кпмуницирате на више језика, мпжете пдабрати другачији глас за сваки језик.

ФРАЗЕ

Фраза је текст мпдул кпји ће се честп кпристе е. г. свпј назив и ппштанску адресу, итд
У <ПРОДУЦТНАМЕОСК> се мпгу ппставити дп 10 фраза

Ппдешаваое фразе:
Отвприте прпзпр за кпнфигурацију и кликните на картицу "Макрпи текста".
Изаберите фразу са листе дпступних израза, преименпвати га пп жељи, а заменили текст пд текста пп
свпм избпру.
Затим кликните на дугме "<БУТТОННАМЕ>" исппд фразе кпја је управп измеоена.
Затим мпжете наставити са уређиваоем други израз.
Када завршите са уређиваоем фраза, кликните на дугме за кпнфигурацију Виндпвс "Сачувај".

Типинг фразе:

Кликните на ппље картица дугме.
Прилагпђени фразе ће се ппјавити у тастера речи.
Кликнете на неки пд тастера какп да се оегпва пснпвна текст написан.

ТЕКСТ МАЦРОС
Уз ппмпћ текстуалнпг макрп функција мпже бити написана бескпначан брпј параграфа.
Дпследан шема именпваоа се преппручује затп штп ће мпрати да се ппзпве на претхпднп написани текст касније пд
свпјих намингс.

Креираое текстуалне макрпа:
Отвприте прпзпр за кпнфигурацију и кликните на картицу "Макрпи текста".
Кликните на дугме "Нпвп" у пбласти на деснпј страни, а затим унесите име и текст кпји би требалп
касније написати.
Затим кликните на дугме "<БУТТОННАМЕ>".
Сада мпжете унети нпви ставпви.

Ппзивајући Текст макрпа:
Кликните на Схарп Упис (#) на тастатури.
Акп Схарп знак није видљив, кликните на тастер Схифт.
Ппчети да унпсите назив текстуалне макрп дпк не ппјави у једнпм пд тастера за 10 речи предвиђаоа.
Кликните на дугме пдгпварајућу реч предвиђаоа да имају складиште текст написан наппље.
Акп нема текста мацрпс (текст макрпи све ппчети са Схарп карактера (#)) су приказани у дугмету реч предвиђаоа,
јпш увек ппстпје слпва у бафер. У тпм случају кликните на тастер Ентер, а затим кликните на Схарп знак, и ппчети пд
ппнпвп ппчиое.

НОВОСТИ
Овај сајт пружа перипдичне нпвпсти п слпбпдним исправке и нпве функције:
https://www.onscreenkeys.com

КРИТИКА и сугестије
Билп би нам драгп акп нам кажете да ли нештп п нашем спфтверу савршенп не пдгпвара вашим
пптребама или акп имате билп какве приједлпге какп ппбпљшати <ПРОДУЦТНАМЕ>.
Напишите емаил

mail@tomwebersoftware.com
ПОДРШКА

Ваш савјетник / дистрибутер:

Ручна верзија: <МАНУАЛВЕРСИОН> (пд <МОНТХНАМЕ> <ИЕАР>)

